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1. GLOSSARI:
ACI: Adaptació Curricular Individual
AL: Audició i Llenguatge.
ANEE: Alumne amb Necessitats Educatives Especials.
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: Professora Tècnica de Serveis a la Comunitat
SAE: Situació d’Aprenentatge i d’Ensenyament.
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2.INTRODUCCIÓ:
La Programació General Anual és un instrument bàsic de planificació i organització del centre. En ella es contempla la
proposta organitzativa i curricular per al curs concretada, entre d’altres aspectes, en objectius específics, mesures per
aconseguir aquests objectius i indicadors d’avaluació dels diferents àmbits.
Aquest és un document guia per a la nostra tasca docent. Un text on es plasma què volem aconseguir, quan ho farem, com
volem fer-ho i de quina manera s’avaluarà.
Aquest curs 2019- 2020 continuarem amb el repte de tirar endavant el Pla d’Innovació Pedagògica, un pla que està
enfocat, en conjunt, cap a l’escola que volem arribar a ser. A més iniciarem la participació amb el programa d’ “Estades
pedagògiques entre centres educatius”
“Los nuevos escenarios, la sociedad del conocimiento, demandan nuevas competencias, muchas muy diferentes a las
que han sido útiles hasta ahora. La educación ha de responder a ellas y dirigir todos sus esfuerzos hacia el desarrollo de las
competencias personales (aprender a ser), sociales (aprender a convivir) y profesionales (aprender a aprender, a hacer y a
emprender). Es decir, personas capaces de gobernarse a sí mismas y de colaborar con otras en la construcción de una
sociedad más justa, humana y humanizante.”
(N
 élida Zaitegi de Miguel. Maestra, pedagoga e Inspectora de Educación, jubilada)
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3. DIAGNÒSTIC INICIAL.
PRINCIPALS CONCLUSIONS EXTRETES DE LA MEMÒRIA DEL CURS ANTERIOR I APROVADES PEL CONSELL ESCOLAR

En la memòria del curs 2018-19 es proposen una sèrie de propostes de millora que es tenen en compte a l’hora de fer la
programació del curs actual.
El cicle d’infantil fa ambients quatre dies a la setmana durant tot el dia, tot i que, s’aniran compaginant amb diferents tallers.
Els ambients d’infantil són: domèstic, construccions, art, científic, musical i a l’aire lliure.
Els ambients de primària són: Enigmat, Bios, Art, i Comunicació; els tallers de Let’s speak i hort a tota primària, i
consciència fonològica i matemàtic al cicle dels mitjans. Per tal de reduir la ràtio d’alumnes del cicle dels mitjans, tots els
ambients s’obren de dimarts a divendres i cada dia hi ha un taller obert.
Hem reordenat els espais de tal manera que:
- A Infantil comparteixen l’espai d’ambient amb el de l’aula de referència; i han deixat una aula que utilitzaran per
diverses activitats segons les necessitats del matí (berenars, tallers,...)
- A primària hem diferenciat per una banda els espais-ambient i per altra banda els espais-aula; les tutories de primària
compartiran aquest espai: primer i segon, tercer i quart, cinquè i sisè. El grup que té especialitats surt de l’aula i, si
coincideixen a l’aula, un dels grups va a un altre espai de l’escola o es fan activitats internivells. S’han separat els espais
dels ambients art i musical; s’ha creat un nou ambient de comunicació i s’ha traslladat l’aula d'anglès al pis de dalt.
A primària s’han pres mesures a nivell de cicle per part de millorar els resultats dins l’àrea de matemàtiques i llengües
castellana i catalana, (desdoblaments, grups interactius…)
S’han organitzat les hores d’exclusiva de tal manera que puguem aconseguir més estones per organitzar els espais
d’ambients i aules. A més s’han redistribuït diferents tasques per tal que el repartiment sigui el més equitatiu possible i no
recaigui sempre en les mateixes persones.
Continuarem fent el seguiment del manteniment i neteja del centre per part de la Conselleria i de l’Ajuntament. Haurem de
fer el seguiment del canvi de finestres i de les deficiències del poliesportiu.
Com aspecte positiu podem assenyalar que al centre s’han instal.lat plaques fotovoltàiques per tal d’aconseguir energia
elèctrica més sostenible.
5

CEIP. FRANCESC D’ALBRANCA
Es Migjorn Gran


PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 2019-2020

4. OBJECTIUS ESPECÍFICS PER AL CURS
4.1. Desenvolupar el projecte d’innovació: I si l’ambient fos la clau ?. Els ambients: una nova forma
d’aprendre en una escola d’avui.

ÀMBIT:

OBJECTIUS:

ACTIVITATS:

RESPONSABLES:

TEMPORALITZACIÓ:

Pedagògic
i
Organitzatiu

Revisar i
millorar el
model educatiu
del projecte
d’ambients. El
disseny
d’activitats,
espais i
materials.

Seminari de
formació de centre

CCP , CEP

Al llarg del curs

Memòria formació

Reunions per equips
docents i de la CCP.

Equip impulsor

Al llarg del curs

Valoració
de
la
memòria i enquesta
final de curs

Creació, anàlisi i
reflexió de les
activitats dels
ambients

Coordinadora
Al llarg del curs
PIP i
equip
impulsor1

Valoració
de
la
memòria i enquesta
final de curs

Revisar el
projecte
d’Ambients per
tal que es
respectin la
flexibilitat dels
temps i els
ritmes
d’aprenentatges
dels alumnes

Observació entre
Equip impulsor, Primer i segon
iguals a partir d’uns
claustre
trimestre
paràmetres
establerts a les
sessions de formació.

Inclusió i
atenció a la
diversitat

1

Redacció
de
conclusions
millores

les Equip impulsor
i

Tercer trimestre

AVALUACIÓ:

Valoració
de
la
memòria i enquesta
final de curs

Valoració del document.

L’equip impulsor està format per les coordinadores de cicle,la coordinadora de l’equip de suport i la directora. Aquestes persones també formen la CCP
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Pedagògic

Desenvolupar
les competències
docents per dur
a
terme
el
projecte
d’Ambients

Avaluació
entre Equip impulsor i Primer i segon
iguals a partir d’uns claustre
trimestre
indicadors
seleccionats
pel
claustre

Convivència
i famílies

Continuar
fomentant
la
participació de
les famílies en la
dinàmica
de
l’escola

Realització
trobades
pedagògiques

de E.Directiu
AMPA

Participació de les
famílies en els
projectes d’escola,
activitats d’aula i/o
d’ambients i en les
activitats
complementàries

Claustre

i Primer trimestre

Al llarg del curs

Valoració
de
la
memòria i enquesta
final de curs

% de participació
Nivell de satisfacció a partir
d’una enquesta.
% de participació
Nivell de satisfacció a
partir d’una enquesta.
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4.2. Continuar desenvolupant el Projecte Entre tots feim el món
ÀMBIT:

ACTIVITATS:

RESPONSABLES:

TEMPORALITZACIÓ:

Organització i
gestió

Revisar l’antic PAT i iniciar Comissió
l’elaboració del nou Pla d’acció convivència
tutorial.

Pedagògic

Elaborar i passar una enquesta Coordinadora
perquè l’alumnat nouvingut a
l’escola valori l’acollida rebuda.

Octubre / Novembre

Anàlisi dels resultats
amb les tutores i el
tutor.

Pedagògic i
metodològic

Realització puntual d’activitats de Comissió de
sensibilització en resolució de convivència
conflictes, comunicació, treball
cooperatiu,
coeducació,
…,
prioritzant el grup dels grans. Es
valorarà si es fa alguna activitat amb
les famílies.

2n i 3r trimestre

Anàlisi dels resultats
amb les tutores i tutor,
i l’alumnat.
Registre de les
activitats que s’hagin
fet.

Pedagògic

Fer un nou diagnòstic del nivell de Coordinadora
benestar dels alumnes a l’escola i/o orientadora
amb els grups de 1r, 3r i 5è
especialment.

El 3r trimestre

Anàlisi dels resultats
amb les tutores i el
tutor.

de Al llarg de tot el curs

AVALUACIÓ:

Ajustar el guió del nou
PAT al guió que ofereix
la Conselleria.

8

CEIP. FRANCESC D’ALBRANCA
Es Migjorn Gran


PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 2019-2020

4.3. Continuar desenvolupant el Projecte Llavors pel canvi
Pretenem treballar els objectius de la Xarxa de Centres Cooperants sense deixa de banda el nostre projecte d’hort. Ens interessa enfocar la
mirada cap al caràcter ecològic del nostre hort escolar, relacionant-ho amb l’experimentació. Llavors pel canvi és, a més, un intent de
dissenyar activitats globalitzades que tenguin en compte l’educació per al desenvolupament.
En aquest curs i en el proper, el paper de l’hort a l’escola podria ser més visible i relacionar les activitats que s’hi duen a terme amb la
“sobirania alimentària” temàtica que es treballarà durant aquests dos cursos des de la Xarxa de Centres Cooperants.
Xarxa de Centres Cooperants
TEMPORALITZACIÓ:

AVALUACIÓ:

Informar i documentar de les diferents Coordinador
activitats que es duen a terme mitjançant els
plafons de l’entrada.

Al llarg del curs

Constatar que s’ha realitzat
correctament.

Pedagògic /
organitzatiu

Treballar el tema de la Xarxa, relacionat amb Tutores i tutor
la “Sobirania alimentària” als projectes o a
alguna sessió d’aula.

Especialment durant
el primer i segon
trimestre. A principis
de maig ha d’estar
preparat l’enviament

Realitzar l’enviament de
material didàctic a Nicaragua
els cursos de 6 d’E.I., 3r i 6e de
primària.
-Memòria de final de curs.

Pedagògic /
organitzatiu

Adherir-nos a l’activitat concreta proposada Tota la
per la Xarxa, juntament amb tots els centres comunitat
que en formam part. (Encara a concretar)
educativa

3r trimestre

-Valorar la participació de tota
la comunitat educativa en
l’activitat i la seva repercussió.

Pedagògic/
Projecció
exterior

Dia 27 de setembre ens adherim a la lluita Impulsat per la
contra el canvi climàtic. Ens reunim a sa plaça comissió.
per llegir un manifest i cantar “La bella ciao”.
El claustre
Al llarg del curs es duran a terme diferents
actuacions relacionades amb el canvi climàtic
i la contaminació, especialment la dels
plàstics.

Tot el curs

-Valorar la participació i
repercussió entre l’alumnat i/o
àmbit educatiu.

ÀMBIT:

ACTIVITATS:

Pedagògic/
Projecció
exterior

RESPONSABLES:

9

CEIP. FRANCESC D’ALBRANCA
Es Migjorn Gran


PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 2019-2020

4.4. Continuar amb el projecte de millora de patis.
ÀMBIT:

ACTIVITATS:

RESPONSABLES:

Organitzatiu
i gestió

Recuperar les idees que van sorgir Comissió i ED
l’any passat per millorar el pati de
primària i intentar dur-les a terme

Pedagògic

Fer una anàlisi a partir de l’observació Comissió i
de les necessitats de millora que pot professorat
tenir el pati.

Pedagògic

Enriquir les propostes del pati tenint Comissió
en compte les valoracions fetes a famílies
partir de les observacions.

TEMPORALITZACIÓ:

AVALUACIÓ:

1r trimestre

Actes

voluntaris 1r trimestre

i voluntariat Al llarg del curs

Buidatge observacions

Fotos

Suprimir les instal·lacions en mal Voluntaris
estat per evitar perills.
famílies/Brigada

1r trimestre

Comprovar que s’ha fet

Gestió

Gestionar i fer el seguiment del banc Comissió i ED
de voluntaris.

Al llarg del curs

Llista
de
realitzades
voluntaris

Pedagògic

Dinamitzar les propostes de jocs Especialista EF i equip 1r trimestre
populars i alternatius al futbol. docent
(Aprofitar alguna sessió EF i
l’assemblea delegats)

Gestió

Valoració
de
comissió (actes)

feines
pels
la
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4.5. Continuar desenvolupant les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), tecnologies
d’aprenentatge col·laboratiu (TAC)
ÀMBIT:

ACTIVITATS:

RESPONSABLES:

TEMPORALITZACIÓ:

Gestió de
recursos

Mantenir els equips informàtics en les millors Coordinadora TIC i Durant tot el curs
condicions possibles a nivell tècnic (avaries, tècnic
informàtic
pluggins, i amb les màximes possibilitats a nivell extern
de programari per a ús educatiu.)

Graella d’incidències i
memòria final de curs

Gestió de
recursos

Connectar tots els miniportàtils i altres aparells Coordinadora TIC i Primer i segon
(mòbils, tablets…) a la nova xarxa wifi (projecte tècnic
informàtic trimestre
“Escoles Connectades” ).
extern

Memòria final de curs

Metodològic
i projecció
exterior

Desenvolupar les TIC com a contingut educatiu,
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 (blog,web, email, whatsApp…
 )

Memòria final de curs
Enquesta de final de
curs

Gestió de
recursos

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

Projecció
exterior

Actualitzar regularment els continguts de la web Mestra especialista en Durant tot el curs
del centre i fer-ne difusió a través de diferents la web
canals.

Equip
docent
i Durant tot el curs
coordinadora TIC com
a assessora.

Tercer trimestre

AVALUACIÓ:

Memòria final de curs

Memòria i enquestes de
final de curs
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4.6. Desenvolupar el programa d’estades pedagògiques amb el centre CEIP Guillem Frontera Pascual.
ÀMBIT:

OBJECTIUS:

ACTIVITATS:

RESPONSABLES:

Organitzatiu
i innovació

Posar en comú
l’organització del
projecte
d’innovació, les
activitats,
la
documentació
i
avaluació.

Intercanviar propostes sobre
l’organització i la metodologia
utilitzades: ambients, tallers,
espais, treball disciplinar a
l’aula…

Equip impulsor Primer trimestre
de
les
dues
escoles

Actes de
reunions

Fer un DAFO per tal de tenir
constància de quins són els
nostres punts forts i quins són
els febles

Equip impulsor Primer trimestre
de
les
dues
escoles.

Document
realitzat

Realitzar
observació entre
iguals per tal de
reflexionar sobre
el procés de canvi
que estan fent les
dues escoles

Acordar i elaborar una graella
d’observació

Equip impulsor Segon Trimestre
de
les
dues
escoles

Graella
d’observació

Realitzar dues observacions i Equip impulsor Segon trimestre
realitzar el feedback .
de
les
dues
escoles

Nºd’observacion
s realitzades.
Acta
sessió
feedback

Redactar
propostes de
millora.

A partir de les observacions Equip impulsor Tercer Trimestre
realitzades i del DAFO redactar de
les
dues
conjuntament propostes de escoles
millora.

Document
escrit sobre les
propostes
de
millora

Retornar les

Convocar

Acta

Organitzatiu
i pedagògic

Metodològic

Pedagògic i
comunicatiu

un

claustre Equip directiu

TEMPORALITZACIÓ:

Tercer Trimestre

AVALUACIÓ:

de

les

la
12
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propostes de
millora al claustre
de les dues
escoles.

pedagògic
per
analitzar,
debatre i arribar acords a partir
de les propostes de millora.

sessió.
Valoració
del
claustre sobre
les propostes de
millora.

Avaluar els
objectius i les
activitats
realitzades dins el
programa

Valorar cada trimestre les Equip impulsor Cada trimestre
activitats realitzades i fer de
les
dues
propostes de millora si cal.
escoles

Acta
de
la
sessió.
Memòria final
de curs.

5. MESURES PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS PROPOSATS
5.1. Pla d’actuació de l’Equip Directiu en vistes a assolir els objectius .

ÀMBIT:

OBJECTIUS:

Pedagògic i
organitzatiu

Organitzatiu i de
funcionament

RESPONSABLES:

TEMPORALITZACIÓ:

AVALUACIÓ:

Vetllar perquè els objectius del projecte de Equip directiu
direcció es tenguin en compte en els
objectius específics de centre (escola
inclusiva, cohesió del projecte pedagògic i
millora dels resultats acadèmics).

Al llarg del curs

Revisió de la PGA i la
Memòria del curs
2019-2020

Prioritzar, redactar i planificar les accions Equip directiu
per desenvolupar el Pla d’Innovació
Pedagògica.

Primer trimestre

Comprovar que està
recollit dins la PGA.
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Organitzatiu i de
funcionament

Prioritzar, redactar i planificar les accions Equip directiu
per desenvolupar en el Pla d’estades
pedagògiques

Primer trimestre

Comprovar que està
recollit dins la PGA.

Organitzatiu i de
funcionament

Planificar i dinamitzar les reunions amb el Equip directiu
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.

Al llarg del curs

Ordre del dia de les
reunions i actes.

Relacions amb la
comunitat

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

Equip directiu

Al llarg del curs

Respostes de
l’enquesta de final de
curs.

Gestió i
participació

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

Al llarg del curs

Valoració en
l’enquesta de final de
curs.

Gestió i
funcionament

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

Equip directiu

Al llarg del curs

Valoració en
l’enquesta de final de
curs.

Gestió de
recursos

Repartir equitativament els recursos
humans i materials del centre.

Equip directiu

Al llarg del curs

Valoració a partir
d’una enquesta
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Gestió de
recursos

Fer un seguiment de les necessitats
d’infraestructura i manteniment del centre.

Equip directiu

Al llarg del curs

Valoració a partir
d’una enquesta i de
la resolució de les
necessitats. Llistat
de millores
obtingudes

Gestió

Fer una avaluació interna del centre a partir
de la graella de DIE

Equip Directiu

Novembre i juny

Graella d’aspectes a
millorar i aspectes
aconseguits

Gestió

Fer l’avaluació del projecte de direcció

Equip Directiu

Segon trimestre

Graella d’aspectes a
millorar i aspectes
aconseguits a omplir
per la comunitat
educativa.

Claustre
Consell Escolar
Die

5.2. Mesures que s’adoptaran per a la seva consecució.

* (Veure apartats 4 i 5 de la PGA)
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6. ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE
6.1. Calendari i horari general del centre.
El calendari d’aquest curs és el següent:

L’horari del centre és :
L’horari lectiu del centre és: de dilluns a divendres de 8’30 a 13’30h.
L’horari de dedicació exclusiva es distribuirà així: de dilluns a dijous de
13.30 a 14.45 h. Aquestes hores seran dedicades a reunió cicles, claustres,
etc… La formació es farà els dimarts de 15.30 a 18.30 h. (aquestes setmanes
l’horari d’exclusives s’adaptarà).
L’hora setmanal fixada per a l’atenció a mares/pares és el dimecres, de 13’30
a 14’30h, flexible segons la disponibilitat de les famílies.
El centre està ocupat als capvespres per les activitats extraescolars de dilluns
a dimecres de 17h a 18h i els dijous de 17h a 19:30 h.
L’escola d’adults sols utilitzarà el centre els dilluns i dimecres de 16 a 18h a
la sala de mestres.
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6.2.Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris del centre.
L’organització per Ambients d’aprenentatge requereix d’unes sessions horàries més llargues i flexibles del que era
habitual. Hem seguit el mateix model d’horari que vam utilitzar el curs anterior amb algunes modificacions, fruit de les
valoracions que es varen fer a la memòria 2018-2019.
La jornada lectiva es diferencia entre dues grans franges horàries: la dels ambients i tallers amb grups heterogenis i la de
les diferents matèries curriculars amb el grup de referència.
En el cas de primària es fan ambients de dimarts a divendres. En el cicle dels Grans els ambients es fan de 9:00h a
11:00h; el cicle dels Mitjans d’11:30h a 13:30h .
El cicle dels Petits farà ambients de dilluns a dijous al llarg de tot el matí, tot i que aquests estaran intercalats amb
sessions amb la tutora de referència i amb tallers.
A primària dins la franja horària dels ambients continuam amb els tallers d’hort i Let’s speak. En el grup dels mitjans a
més es farà un taller de consciència lingüística i un taller matemàtic amb dues intencions, primer per treballar en petit
grup les habilitats lingüístiques i matemàtiques; i per altra banda, ens permet reduir la ràtio d’alumnes als ambients; i
l’Ambient d’Art es tancarà un dia, els divendres, perquè els de 1r puguin fer psicomotricitat.
A primària, l’horari dels ambients es combina amb sessions de 60’ de totes les matèries, sumant-hi sessions de 30’ de
lectura diària i una hora de tutoria amb caràcter setmanal.
Com és la nostra intenció, l’organització dels Ambients pressuposa una metodologia multidisciplinar i globalitzada.
Hem de ser sincers per dir que aquest nou enfocament no casa gaire amb l’estructura tancada que ofereix el Gestib per a
l’elaboració d’horaris. Se’ns ha fet difícil especificar al 100% les hores que corresponen a cada matèria i més difícil és
encara encaixar el professorat i l’alumnat en aquesta graella horària, ja que els alumnes, per exemple, es mesclen cada dia
per interessos i no per agrupament fixe i les mestres quan no fan un ambient, l’estan preparant o fent suport segons les
necessitats dels alumnes amb més dificultats.
Així mateix, es realitzen activitats de forma simultània als ambients, com poden ser els tallers. Hi ha una interessant
mobilitat d’alumnat i professorat al llarg de tota la setmana, per açò també és més difícil delimitar els minuts treballats en
les matèries instrumentals, com llengües o matemàtiques.
Així i tot, intentam quadrar els horaris de manera que totes les matèries es treballin amb el mínim d’hores que
marquen les instruccions.
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Caldrà ser flexibles, però, per entendre que la metodologia per ambients fa referència a un enfocament multidisciplinar i
que la globalització no és molt amiga de la compartimentació estricta d’horaris.
Per altra banda, totes les sessions de música (1 hora setmanal) sumaran una hora més de matèria no lingüística
treballada en castellà, juntament amb l’Ambient d’Art i Cos (en el cas dels Grans) i l’Ambient Matemàtic (en el cas dels
Mitjans).
La llengua catalana es treballa de forma transversal als Ambients de Comunicació, Art i Cos (Mitjans), BIOS i
Enigmat (Grans); també a la majoria de matèries no lingüístiques (Ed. Física, Matemàtiques, Ciències Socials, Ciències
Naturals,Valors Cívics i Socials, Religió), i també a la sessió de tutoria que faran tots els grups de primària.
L’horari del professorat s’ha establert a partir de l’horari dels alumnes. L’horari lectiu s’ha completat amb suports als
diferents cursos per fer desdoblaments, suports a ambients, coordinacions i dedicacions a projectes i plans de l’escola.
En els horaris d’exclusiva, els dilluns i dimarts es fan reunions de coordinació de cicles, equips docents i claustres tant
ordinaris com pedagògics. Els dimecres es reserven per a les reunions amb famílies i dijous a la preparació d’activitats
d’aula i d’ambients.
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6.3. Calendari de reunions i avaluacions.
CALENDARI D’EXCLUSIVES
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REUNIONS GENERALS D’AULA
Grup

Data

Reunió General informativa a
nivell de centre

Dia 9 de setembre

Infantil 3 anys

Dia 6 de setembre

Infantil 4 anys

Dia 10 de setembre

Infantil 5 anys

Dia 18 de setembre

Primer de primària

Dia 9 de setembre i 22 d’octubre.

Segon de primària

24 d’Octubre

Tercer de primària

30 d’octubre

Quart de primària

Dia 9 de setembre

Cinquè de primària

Dia 9 de setembre

Sisè de primària

Dia 10 d’octubre
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6.4. Organigrama
EQUIP DIRECTIU:

Directora: Catalina Alemany Salvà - Secretària: Rosa Palliser Riudavets
EQUIP DOCENT:
TUTORIES D’INFANTIL I DE
PRIMÀRIA

● Assumpta Carreras: tutora de 3
anys
● Raquel Coll: tutora de 4 anys
● Joana Carreras: tutora de 5 anys
● Carme Pons: tutora de 1r
● Maribel Barceló: tutora de 2n
● Cristina Moll: tutora de 3r
● Mónica Coll: tutora de 4t
● Lídia Mascaró: tutora de 5è
● Daniel Coca: tutor de 6è

MESTRES ESPECIALISTES:

● Ester Garriga: especialista d'anglès
● Rosa Palliser: especialista d'educació
física
● Roser Carretero: especialista de
música
● Melisa Lozano : mestra de religió

EQUIP DE SUPORT:

Fanny Taltavull: mestra de pedagogia
terapèutica.
Lídia Mascaró:Mestra suport cicle
mitjans.
Catalina Alemany: suports a infantil de
4 anys i al cicle dels mitjans.
Antònia Ramon: mestra de suport a
infantil
Mandi Díaz: orientadora UOEP (unitat
d’orientació educativa i psicopedagògica)
Carmen Alvarez : PTSC de l’EOEP

PERSONAL NO DOCENT:

Equip de neteja: Inmaculada Avilés, Teresa Bosch i Agustina Marchena
COORDINADORES DE CICLE:

Cicle dels PETITS: Joana Carreras - Cicle dels MITJANS: Cristina Moll - Cicle dels GRANS: Lídia Mascaró
23
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Equip de suport: Lídia Mascaró Genestar
AUXILIAR DE CONVERSA EN ANGLÈS:

Per designar
COORDINADORES DE PROJECTES I COMISSIONS:

●
●
●
●
●
●
●

Projecte Llavors pel canvi (Hort i Xarxa de Centres Cooperants): Daniel Coca
Projecte Entre tots feim el món (Convivència): Francisca Taltavull
Projecte Millora del pati activitats complementàries: Assumpta Carreras
Projecte TIC: Roser Carretero
Comissió de reutilització de llibres de text i material didàctic: Rosa Palliser
Comissió Coordinació pedagògica i Projecte d’innovació: Catalina Alemany Salvà.
Projecte de Formació i representant del CEP : Catalina Alemany Salvà
DELEGATS I DELEGADES DE PRIMÀRIA:

1er: Ona Bañón i Éric Mascaró
2n: Martí Santiesteban i Nur Monjo
3r: Amelie Zelfa Serra i Íker Sans Serra.
4t: Iray Coll i Fran Vidal
5è: Bouchra Boulfoul, Sasha Yushchenko i Roser Moll.
6è: Izan Fedelich i Pau Serra.
CONSELL ESCOLAR:

Catalina Alemany (directora), Rosa Palliser (secretària), Assumpta Carreras, Roser Carretero, Raquel Coll (representant de
mestres), Antònia Mira i Pilar Pons Barro (representants de les famílies), Noemi García (representant de l’AMPA) i Antònia Camps
(representant de l’Ajuntament).
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FAMÍLIES DELEGADES

3 anys: Neus Goñalons
4 anys: Meritxell Sabaté
5 anys: Miriam López
1er: Gemma Riatos
2n: Pilar Pons Barro
3r:
4t: Cristina Pons
5è: Sara Melià
6è:Cristina Pons

6.5. Activitats complementàries.
Aquest curs tenim previst celebrar les següents activitats complementàries:
BUNYOLADA. Aquest curs els alumnes de 5è i 6è faran la pasta i

mestres, la couran. Els grups d’infantil també elaboraran la pasta.

les famílies voluntàries, juntament amb algunes

La recaptació que farem es destinaria al viatge de final
d’estudis. El 31 d’octubre, idò, berenarem tots junts de bunyols i celebrarem la bunyolada.
DIADA DE FAMÍLIES: A questa diada ens servirà per realitzar una sèrie de millores al centre i en acabar la jornada

de feina es farà un dinar intercultural on qualsevol família de l’escola pugui venir i donar a conèixer algun plat típic
del seu lloc d’origen.

NADAL.Farem l’ornamentació de l’arbre de la plaça, els grups dels Petits ho prepararan cadascú a la seva aula, mentre que la
tasca dels Mitjans i els Grans s’integrarà dins l’ambient d’Art i Cos. La cantada a la plaça es substituirà per petites cantades a la
sortida de l’escola
CARNAVAL. Aquest curs proposam fer Rua el dijous llarder, el darrer dilluns fer torrada de sobrassada i el dimarts venir
disfressats com es digui en Canuto.
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PORTES OBERTES. La jornada de portes obertes, com cada any, la feim per mostrar a les famílies què és el que es viu i s’aprèn
dins l’escola. Probablement es farà durant el segon trimestre.
DIADA FRANCESC D’ALBRANCA. El darrer dia del 2n trimestre, celebrarem junts el berenar de xocolati i coca bamba i
cantarem junts algunes cançons populars com ja va essent habitual els darrers cursos. Més tard es faran jocs al pati per als alumnes
de primària. Les mestres d’infantil volen tornar a muntar una pinyata per als més petits.
DIA DEL LLIBRE. Es celebrarà a nivell d’aula o cicle amb activitats diverses (lectura compartida, conta contes, intercanvi de
biblioteques,representacions teatrals...).
UN RAM PER ES MIGJORN GRAN. És continuarà realitzant aquesta diada, probablement sigui durant la primera setmana de
maig.
PROJECTE INTERGENERACIONAL. Participarem amb activitats conjuntes amb el Centre de dia del municipi.
FESTA DE FINAL DE CURS. Aquest curs proposam que la festa l’organitzi l’AMPA amb la col.laboració del claustre.
6.6. Sortides pedagògiques
A més de les activitats proposades a continuació, es realitzaran sortides al voltant del poble, per tal de conèixer l’entorn més proper. I
també aquelles que puguin sorgir al llarg del curs, relacionades amb un projecte o una activitat cultural concreta.
Primer trimestre

Segon trimestre

Tercer Trimestre

Cicle dels
Petits

-Cala Tirant (torrent i platja)
-Teatre principal de Maó ( El
carnaval dels animals): Educació
infantil 5 anys

-Excursió a un bosc

-Cova dels Coloms: Ed. infantil 5
anys
-Campament: Ed. infantil 5 anys. El
grup de 4 anys anirà a passar el dia i
tornarà a dormir a casa. Lloc per
determinar

Cicle dels
Mitjans

-Teatre principal de Maó: El
carnaval dels animals. Maó.

1er i 2n
- Visita al dentista
deixalleria d’Alaior .

i

a

-5 anys
la Coloms

i 1er visita a la Cova des

1er i 2n . Sortida a Cala Mitjana.
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-Sortida a sa Penya de s’ Indi (Es
Mercadal).
3r. Cala Mitjana: un ecosistema i un
recurs
(CA Far de Cavalleria).
Ferreries.
3r. Líthica. “Les pedres” parlen.
Descobreix els secrets del paisatge i els
oficis de la pedra. (Salut Jove).
Ciutadella.
*Sortides 3r i 4t.
- Es pont des bosc (CA Far de
Cavalleria) E
 s Mercadal. (10, 14, 15 o
23 de gener)

-1er i 2n . Campament a Es Pinaret
(Ciutadella)
*Sortides 3r i 4t.
-Basses de Lluriac i Cala Tirant (CA
Far Cavalleria)_ 3 d’abril 2020
-Campament a Sa Vinyeta
(Ciutadella)+ Taller a naveta des
Tudons (Salut Jove).

-Visita exposició Tutankamon a Maó -”Conèixer als productors” sortida a un -Viatge fi de curs a Mallorca (5è i
i mercat (Claustre del Carme). 4t
lloc (Semilla CAIB) 5è i 6è
6è).
-Concert didàctic “Toca-jazz a
-Teatre principal de Maó: El
-”Feim història” (Museu de Menorca)
l’escola” 6è.
carnaval dels animals.4t.
5è i 6è
-Fabricant Menorca: l’artesania ahir,
-Sortida de recollida de plàstics amb
avui, demà (Centre d’artesania d’Es
“Per la Mar Viva” 4t, 5è i 6è
Mercadal) 5è i 6è
- Sortida a s’heretat des Duc: 4t, 5è i
6è.

-”ONA OUTDOOR L’ESPORT ÉS DE
TOTHOM” (Salut jove, núm 51) al parc
de son parc Sessions: DE 9.30 A

12.30: 5è i 6è
Activitats
conjuntes

Sortida a la platja tots els grups. Aquest any anirem a una platja amb bus, del N o del S, segons la climatologia.
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6.7.Activitats extraescolars
L’associació de mares i pares ha organitzat algunes activitats extraescolars que complementen l’oferta municipal.
Anglès:
Dilluns de 17h a 18 h : alumnat de 3r, 4t , 5è i 6è de primària.
Dimarts de 17 h a 18 h: Alumnat de 1r i 2n de primària.
Responsable: Patrick Holmes
Robòtica educativa:
Dimecres de 17 h a 18 h:
Responsable : Laura Montanya d’APRENDIK
Dansa i expressió Corporal:
Dijous de 18 h a 19:30 h
Responsable: Cecilia Fernández

6.8. Mesures per a l’optimització i l’aprofitament d’espais i recursos.
Seguim reivindicant a l’Ajuntament un manteniment acurat i ordinari de les nostres instal·lacions (pintar l’edifici, jocs exteriors,
baranes, tasques de jardineria, millora de la caseta d’hort …) i una neteja més a fons. A més, hi ha demandes que s’han anat fent
repetidament al llarg dels anys a la Conselleria i que encara no s’han solucionat.
Aquestes són les demandes que hem fet de manera reiterada:
- Les finestres de l’edifici no tanquen bé, cosa que suposa una falta d’aïllament (entra l’aigua de la pluja i aire fred) i una
conseqüent pèrdua d’energia a l’hivern. Al llarg d’aquests darrers anys les persianes s’han anat deteriorant i n’han caigut
unes quantes, que ja no es poden arreglar. Sembla ser que aquest curs, tenint en compte el pla d’infraestructures de la
conselleria, començaran les obres per canviar les persianes.
- Aquestes limitacions físiques (finestres que s’obren fàcilment, absència de persianes…) provoca que el centre no compti amb
la seguretat adequada enfront a possibles robatoris. De fet, durant el curs 2014-2015 en vam patir dos de seguits.
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Al llarg del curs realitzam una despesa molt important en concepte d’assessorament informàtic. Seria desitjable que
econòmicament la conselleria dotés el centre d’una partida pressupostària per cobrir aquestes despeses.
Algunes instal·lacions de jocs al pati són velles i necessiten manteniment.
Des de que es va inaugurar la sala polivalent, el 2005, hem tingut goteres i humitats de manera reiterada. És cert que des de
l’Ajuntament i l’empresa contractada per a les obres han procurat dur a terme diferents reparacions per tal d’evitar les
goteres, però els resultats, fins el dia d’avui, no han estat satisfactoris.
La instal.lació elèctrica de l’edifici és antiga i ja no compleix amb la normativa actual, per tant s’hauria d’anar canviant
progressivament.

7. PLA PER A L’AVALUACIÓ, SEGUIMENT I VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS

* Veure annex
8. PROJECTES INSTITUCIONALS, PLANS DE CENTRE
8.1.Documents institucionals. Previsions per el curs.
8.1.1 Pla d’acollida i Pla de Convivència.
Seguirem treballant amb el Pla d’Acollida i el Pla de Convivència que es va aprovar el curs curs passat. Les actuacions previstes per
aquest curs es recullen al projecte Entre tots feim el món (Vegeu el punt 4.2)
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8.1.2 Programa de reutilització de llibres de text i material didàctic
Està previst seguir participant del programa, informar les famílies i fer les gestions pertinents per aprofitar bé els recursos aportats
per la Conselleria (comanda de llibres, quardernets i material didàctic2)
8.1.3 Pla anual de la Comissió de Coordinació Pedagògica

2

TEMPORALITZACIÓ:

AVALUACIÓ:

CCP

Al llarg del curs

Memòria final curs

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

CCP

Al llarg del curs

Memòria final curs

Organitzatiu

Preparar i organitzar els claustres pedagògics

CCP

Al llarg del curs

Actes dels claustres

Pedagògic

Revisar l'execució del projecte lingüístic de centre.

CCP

Al llarg del curs

Memòria final curs

Pedagògic

Recopilar els diferents apartats de CCC i donar forma al
document definitiu

Primer trimestre i
gener de 2020

Acta aprovació en
clastre

Organitzatiu

Fer el seguiment i planificar les activitats de l’activitat de
Formació:” Bases psicopedagògiques per l’aprenentatge
autònom dels ambients”

Al llarg del curs

Memoria i valoració de
la formació.

ÀMBIT:

ACTIVITATS:

Organitzatiu

Fer el seguiment i planificació de les accions del PIP i de les
estades pedagògiques

Pedagògic

RESPONSABLES:

Directora i un
membre de la
comissió
CCP

Es pot veure el llistat actual de llibres i quadernets que formen part del programa a l'annex adjunt .
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8.1.4. Pla d’actuació dels equips de cicle

ÀMBIT

ACTIVITATS

RESPONSABLES

TEMPORALITZACIÓ

AVALUACIÓ

Organitzatiu i
pedagògic

Preparar claustres ordinaris i
pedagògics

Coordinadores i equips de cicle

Al llarg del curs

Actes de cicle

Pedagògic

Revisar i redactar documents de
centre: PGA, memòria, CCC,
P.A.T

Coordinadores i equips de cicle

Al llarg del curs

Actes de cicle,
claustre;
documents finals

Pedagògic

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

Al llarg del curs

Registres
professorat
graells drive

Metodològic

Programar, preparar i avaluar les
activitats dels ambients

Coordinadores i equips de cicle

Al llarg del curs

documentació
compartida

Organitzatiu i
metodològic

Organitzar, programar i preparar
activitats conjuntes: sortides,
acampades, diades...

Coordinadores i equips de cicle

Al llarg del curs

Actes de cicle

Durant tot el curs
escolar

-documents de
seguiment.

MITJANS
Atenció a la
diversitat i
millora de
resultats
acadèmics

-Projecte per a la millora del
raonament en la resolució de
problemes matemàtics.

Tutores 3r i 4t amb els mestres de
suport.
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GRANS
Organitzatiu i
metodològic

-Coordinació per compartir
projectes d’aula (el canvi
climàtic, sobirania
alimentària...).

Tutores de 4t, 5è i 6è

Durant tot el curs

-actes de cicle

Relacions i
convivència

-Com treballem l’àrea de valors i
educació cívica.

Tutores de 4t, 5è i 6è

Durant tot el curs

-actes de cicle

8.1.5. Pla d’actuació anual de l’equip de suport
Objectiu 1: Fomentar la relació entre l’equip de suport i l’equip educatiu
ÀMBIT:

ACTIVITATS:

RESPONSABLES:

TEMPORALITZACIÓ:

AVALUACIÓ:

Organitzatiu

Coordinació dels membres de l'E.
Suport amb els tutors i especialistes

Equip educatiu

Coordinacions
mensuals

Enregistrament de
l'evolució de l'alumnat a
l'acta de coordinació

Pedagògic

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

Tutor i Equip de
suport

Coordinacions

Valoració de les mesures
proposades a l'ACI

Organitzatiu

Prioritzar el treball amb l'alumnat
NESE dins l'aula sempre que sigui
possible

Tutor i Equip de
suport

Valoració mitjançant
Estipulades a l'horari l'observació i
lectiu
enregistrament a les
sessions de coordinació
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Observació i
enregistrament
en les sessions d'E-A.

Equip educatiu

Durant tot el curs

Pedagògic

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

Equip educatiu

Enregistrament a les
Sessions d'avaluació
sessions d'avaluació i als
trimestrals
informes

Pedagògic

Orientació, recerca i elaboració de
mesures curriculars

Equip educatiu

Valoració de les mesures
Sessions a acordar si
proposades en funció
escau
dels resultats

Organitzatiu

Afavorir la intervenció dins el grup
(aula o ambient) mitjançant la “Parella
educativa”

Tutor i equip de
suport

Durant tot el curs

Valoració i observació
de la resposta a les
mesures aplicades

Objectiu 2: Relació entre l’equip de suport amb l’alumnat.
ÀMBIT:

ACTIVITATS:

Pedagògic

RESPONSABLES:

TEMPORALITZACIÓ:

AVALUACIÓ:

Realització d'una tasca preventiva el més Tutor i equip de
àmplia possible.
suport

Durant tot el curs

Observació dins l'aula

Pedagògic

Actuació en l’optimització de les
capacitats del desenvolupament de
l'alumnat

Tutor i equip de
suport

Durant tot el curs

Valoració i observació
de la resposta a les
mesures aplicades

Pedagògic

Atenció als alumnes NESE així com
aquells alumnes pendents d'avaluació
EOEP

L’Equip de suport

Atemció dins l’aula o
Sessions dins l'horari
en petita grups o
d'intervenció
desoblaments
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Objectiu 3: Relació entre l’equip de suport i el centre.
ÀMBIT:

ACTIVITATS:

RESPONSABLES:

TEMPORALITZACIÓ:

Organitzatiu

Coordinació amb l'equip directiu

Equip de suport i
Equip directiu

Quinzenalment,
Actes de coordinació
juntament amb l'EOEP

Organitzatiu

Actuació envers la relació amb els
serveis externs

Orientadora i altres
Coordinacions
membres de l’Equip
prèviament acordades
de suport si escau

Pedagògic

Actuació i derivació dels alumnes que
precisin ajudes específiques

Orientadora

Reunions de cicle i/o
demandes del tutor/a

Relacions
humanes

Assessorament i col·laboració amb les
famílies

Equip de suport

Valoració i seguiment
Tutories amb la família de les mesures
adoptades

Organitzatiu

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

Reunions previstes de
centre

AVALUACIÓ:

Actes de coordinació
Demanda d'avaluació
psicopedagògica

Seguiment de les
actualitzacions dels
documents de centre

8.1.6. Pla d’actuació de l’UOEP (Vegeu Annex)
8.1.7. Programa de formació (CEP) (Vegeu Annex)
8.2. Plans per a la revisió, seguiment o modificació dels projectes.

*Veure annex
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9. ANNEXOS

F)

ANNEX PGA

F.1. OBJECTIUS PROPOSATS PER AL CURS EN RELACIÓ AMB EL RENDIMENT ACADÈMIC DE
L’ALUMNAT
- Objectius proposats en relació amb el rendiment acadèmic: els que el centre es proposa aconseguir en el curs acadèmic a partir de l’anàlisi i de les propostes de
la Memòria del curs anterior, dels resultats acadèmics anteriors i d'altres objectius nous que es vulguin incloure a la PGA en relació amb el rendiment acadèmic
de l’alumnat. Cal especificar els indicadors d’assoliment (que permetran comprovar de manera objectiva i mesurable el grau de consecució de cada objectiu), així
com les accions o mesures que es proposen dur a terme en cada un dels objectius, i les persones o òrgans responsables.
OBJECTIUS PROPOSATS

INDICADORS D’ASSOLIMENT

ACCIONS / MESURES PER A LA SEVA
CONSECUCIÓ

RESPONSABLES

QUANT A RESULTATS GLOBALS PER ASSIGNATURES I GRUPS
R1

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

de - Mitja hora de lectura diària dins
Tutores
i
l’horari lectiu.
responsables
- Desdoblament d’alumnes per
dels ambients
reforçar la lectoescriptura i la
resolució de problemes.
- Tasques d’entrenament individual
- Taller matemàtic
- Taller de consciència fonològica

R2

Comparar els resultats acadèmics de l’alumnat Graella comparativa dels
que passa a ESO amb els de cursos anteriors
darrers cursos.

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

QUANT A RESULTATS DE L’ALUMNAT AMB ACNS I AMB ACS
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NESE Posar mesures per reforçar l’aprenentage dels Llistat

alumnes nese

AVD
1

de
mesures
i
valoració de l’equip docent.

Realitzar proves de diagnòstic internes a tots Graella comparativa
els grups de primària i comparar els resultats
amb les del curs anterior

Adoptar recursos
Equip docent
Seguiment més exhaustiu a les
reunions d’avaluació
Flexibilitat del ritme de feina cada
fillet.
Desdoblaments.
Metodologia d’ambients.
Tallers.

-

-

Aconseguir que l’alumnat sigui Tutores
conscient
del
seu
procés
d’aprenentatge.
Establir indicadors d’avaluació
clars i consensuats.

F.2. OBJECTIUS ESPECÍFICS PER AL CURS


* Veure apartat 4 de la PGA

F.3. ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE

- A la columna “Fixat a PGA” cal assenyalar si a la PGA hi consten, o no, referències a aquests aspectes organitzatius del centre, així com les accions o mesures
que es proposen dur a terme, si és el cas, en cada un dels aspectes. Cal determinar també les persones o òrgans responsables.
ASPECTES ORGANITZATIUS

FIXAT A LA
PGA
SÍ

ACCIONS / MESURES PER A LA SEVA
IMPLEMENTACIÓ (si escau)

RESPONSABLES

NO

1

Calendari i horari general del centre

x

Equip directiu

2

Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris del centre

x

Equip directiu

3

Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris del

x
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professorat
4

Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris de l'alumnat

x

Equip directiu+equip
docent

5

Calendari de reunions

x

Equip directiu

6

Calendari d'avaluacions

x

Equip directiu

7

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

x

Equip docent

8

Mesures per a l’optimització i l’aprofitament dels espais i
recursos

x

Equip directiu

9

Estat de les instal·lacions i equipaments

x

Administració

F.4. PROJECTES INSTITUCIONALS DEL CENTRE
- A la columna “Fixat a PGA” cal assenyalar si a la PGA es preveu, o no, l'elaboració, la revisió o l'actualització del projecte o d'algun dels seus apartats, així com
les accions o mesures que es proposen dur a terme, si és el cas, en cada un dels projectes i/o documents institucionals. Cal determinar també les persones o
òrgans responsables.
PROJECTES / DOCUMENTS INSTITUCIONALS

FIXAT A PGA
SÍ

NO

ACCIONS / MESURES PER A LA SEVA
IMPLEMENTACIÓ (si escau)

RESPONSABLES

1

Projecte Educatiu

x

Adaptació a la nova metodologia d’ambients

Equip docent

2

Concreció Curricular

x

Edició i Revisió

CCP

3

Projecte Lingüístic

x

4

Pla d'Acolliment /PALIC

x

5

Pla de Convivència

x

6

Pla d'Atenció a la Diversitat

x

7

Pla d'Acció Tutorial

x

Equip Directiu

Equip docent
Redactar aprovar PAT

Equip docent i Comissió
de convivència.
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x

F.5. PLANS ANUALS DEL CENTRE
- A la columna “Fixat a PGA” cal assenyalar si a la PGA es preveu, o no, l'elaboració, la revisió o l'actualització dels plans o d'algun dels seus apartats, així com les accions o
mesures que es proposen dur a terme, si és el cas, en cada un dels aspectes. Cal determinar també les persones o òrgans responsables.
PLANS ANUALS

FIXAT A PGA
SÍ

NO

ACCIONS / MESURES PER A LA SEVA
IMPLEMENTACIÓ (si escau)

RESPONSABLES

1 Pla d'acolliment /PALIC
3 Pla per a la millora dels resultats

x

4 Pla específic per a alumnat repetidor

x

Equip directiu i
coordinadores de cicle

5 Pla de foment de la lectura
7 Pla de coordinació primària-secundària.
8 Pla anual de l'equip de suport
3

9 Pla d'actuació de l'EOEP (part B)
4

10 PLA DE CONVIVÈNCIA : actuacions anuals previstes en la PGA
en el marc del PCONV

x

Equip de suport

x

Orientadora

x

Comissió de convivència

11 Pla anual d’activitats per a la consecució dels objectius del PLC
que s’havien fixat a la PGA

3

4

Instruccions de funcionament dels equips d’orientació educativa i psicopedagògica:
file:///c:/users/u51635/downloads/instruccions%20eoe%20darreres%20juny%20(2).pdf
Decret 121/2010 Article 27.6. La memòria anual del centre ha d’incloure, en un apartat específic, l’avaluació i la valoració que es fa de les actuacions previstes en la
programació
general anual dirigides a millorar determinats aspectes de la convivència al centre. Aquest apartat de la memòria, elaborat per la comissió de convivència, s’ha de
trametre, a part de la resta de la memòria, a l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar abans del dia 30 de setembre del curs següent
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F.6. LLISTAT LLIBRES DE TEXT DE REUTILITZACIÓ
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F.7.PLA D’ACTUACIÓ UOEP
CURS 2019/2020
CEIP FRANCESC D’ALBRANCA
1. DADES IDENTIFICATIVES DEL CENTRE
MUNICIPI: Es Migjorn Gran
ADREÇA: Camí de sa Mala Garba s/n
TELÈFON:
971370343/680936185

FAX 971370367

HORARI: 8:30 a 13:30

EMAIL
ceipfrancescdalbranca@educaib.eu
Exclusives: dilluns de 13:30 a 14:45 h

Equip directiu:
·

Directora: Catalina AlemanySalvà

·

Secretària: Rosa PalliserRiudavets

Inspector de referència:Camila Tudurí
Professionals UOEP
ORIENTADORA: Mandi Díaz Díaz
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DIES D’ATENCIÓ: dilluns i dijous setmanal
PROFESSORA TÈCNICA SERVEIS A LA COMUNITAT: Carmen Álvarez
DIES D’ATENCIÓ: atenció puntual
Cronologia de l’orientadora de l’EOEP:
Dilluns

HORA

ACTIVITATS A REALITZAR

8:30 a 13:30

Avaluació psicopedagògica *
Atenció a famílies
Reunions Equips educatius/tutors o tutores

Dijous

12:30 a 13:30

Reunió equip de suport (quinzenal) **

8:30 a 13:30

Avaluació psicopedagògica *
Atenció a famílies
Reunions Equipseducatius/tutors o tutores

*Inclourà:
·

Avaluació psicopedagògica: observació d’alumnes, entrevista amb Mestres, alumnes i famílies, aplicació de proves d’avaluació,
coordinació amb serveis externs, etc.

** Equip de suport: Fanny Taltavull (PT i Coordinadora de l’equip de suport), Lidia Mascaró (PT), Catalina Alemany (Directora), Mandi Díaz
(orientadora educativa).
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Característiques estructurals i funcionals:

Cicle

Educació Infantil

Nivell

4t EI 5è

6è

EI

EI

EducacióPrimària
(1er cicle)

Educació Primària EducacióPrimària
(2on cicle)
(3er cicle)

1r

2n

3r

4t

5è

6è

UECC

TOTAL

Nombre
unitats

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

Nombre
alumnat

10

18

10

14

18

19

12

14

13

128

NESE

0

0

0

2

1

8

3

5

2

Nombre
mestres
Nombre
mestres

0

21
16

Música

1

Educació Física

1

Nombre
de PedagogiaTerapèutica
Mestres
especialistes

1

Audició
Llenguatge

Personal
laboral

-

Auxiliar
TècnicEducatiu

Fisioterapeuta

Anglès

i -

1

Atenció a la
diversitat

-
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SERVEIS QUE OFEREIX:
Menjador escolar: No
Transport escolar: No
Escola Matinera: Si
Activitats extraescolars: Si

2. CRITERIS I PROCEDIMENTS PELS QUE S’HA CONCRETAT LA INTERVENCIÓ
El pla d’actuació s’ha acordat en una reunió mantinguda amb la Directora, l’equip de suport i l’UOEP, partint de les noves instruccions, de
l’avaluació feta a la memoria del curs passat i les necessitats que ha manifestat el centre.
Les demandes per l’UOEP seran ateses intentant respectar l’ordre d’arribada d’aquestes. No obstant, es tindran en compte aquests criteris de
priorització per les demandes a l’orientadora:
·

Indicadors evidents de tenir alguna discapacitat

·

Indicadors evidents de tenir altes capacitats

·

Haver esgotat les mesures ordinàries (individualització del procésd’ensenyament- aprenentatge, activitats paral.leles, activitats
graduades en complexitat, facilitació de coneixementsanticipants, desdoblaments, repetició,…)

·

Tenir un desnivell curricular significatiu

·

Els nivells més baixos, educación infantil i 1r cicle de Primària, per facilitar la prevenció

·

Els alumnes de sisè que es preveu que poden finalitzar etapa i passar així a Secundària amb les orientacions educatives més
adequades al seu procés d’ensenyament-aprenentatge
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En relació als alumnes nouvinguts, s’esperarà a donar-los temps a completar el procés d’adaptació

3. CONCRECIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DE LES FUNCIONS: ACTUACIONS, PROJECTES, PROGRAMES, TREBALL AMB FAMÍLIES
I COORDINACIONS EXTERNES.
FUNCIÓ 1.O
 ferir assessorament especialitzat a través dels diferents òrgans de coordinació del centre
·

·

Actuació 1. Participació a les Comissions de Coordinació Pedagògica. En funció dels temes a tractar, l’orientadora participarà a les
CCP quan es requeresqui la seva presència.
Actuació 2. Participació, anàlisi i valoració del funcionament de l’Equip de Suport.
-

·

Respecte a la participació, l’UEOP assistirà a les reunions convocades. Per aquest curs seran els dilluns quincenal de 11:30
a 12:30.
Anàlisi del funcionament de les característiques específiques de l’Equip de Suport del centre un cop al curs mínim.

Actuació 3.Participació als equips educatius.
Es considera necessari fomentar la participació en determinats equips educatius per part de l’orientadora educativa, sobretot a les sessions
d’avaluació.

·

Actuació 4.
Programes: Al llarg del curs, segons les instruccions 2019-20 del Servei d’Atenció a la Diversitat, s’haurà de dedicar un temps a les
activitats derivades dels dos? Programes escollits per a desenvolupar aquest curs als centres d’atenció setmanal.

FUNCIÓ 2. A
 tendre i fer el seguiment de l’alumnat que presenten NESE
·

Actuació 1. Avaluaciópsicopedagògica de l’alumnatambpossibles NESE.
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L’avaluació psicopedagògica continua, per instruccions, com a funció prioritària d’intervenció als centres. Assenyalar, que es tracta d’una
funció integrada en la pràctica educativa del centre.
·

Actuació 2. Col.laboració en el seguiment del NESE.
Per a realitzar el seguiment familiar de l’alumnat que presenta NESE es continuarà amb l’organització establerta als cursos
anteriors.Aquest curs es prioritza el seguiment de l’alumnat amb NESE amb els Mestres donada la complexitat de determinades
necessitats educatives especials. També és convenient assessorar sobre les mesures d’atenció a la diversitat que han de quedar
reflectides a les sessions d’avaluació.

·

 ctuació 3. Assessorar al professorat en l’adopció de mesures específiques de reforç i/o adaptacions per altres alumnes o grups que ho
A
requereixin.
Aquest curs escolar, es considera convenient continuar treballant amb l’alumnat que necessita adaptacions curriculars no significatives i no
és alumnat amb NESE. En concret, es considera necessari sistematitzar el seguiment per part de l’equip de suport. Davant les necessitats
concretes del centre enversaquestsqüestióplantejam la possibilitat de desenvolupar tallers de sensibilització en la diversitat i en concret
sobre necessitats més recurrents com la dislèxia.

FUNCIÓ 3. P
 romoure l’apropament i la cooperació entre els centres educatius i les famílies.
·
·

·
·

·

Actuació 1.Prevenció i intervenció de l’absentisme escolar, assistència irregular i manca de puntualitat a l’escola.
 ctuació 2.Detecció i intervenció en aquells casos en què es detectin situacions familiars de risc o poc adequades pel desenvolupament
A
integral de l’alumne.
Actuació 3.Assessorament a les famílies que sense ser de risc, necessiten orientacions quant a aspectes educatius.
Actuació 4.Coordinacionsambaltresserveis, institucions i/o professionals del sector: SIF, EMIF, serveissocialscomunitaris i altres de
cairesanitari, pediatría, UCSMIA, treball social UTS del centre de salut, hospitalari… Aportaciód’informacióalsjutjatssol.licitada per L’IMLIB.
Actuació 5. Informació/orientació a les famílies i/o al centre sobre ajudes, prestacions, drets, recursos socials, recursos mèdics…
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Actuació 6. Recollida d’informació familiar: estil educatiu, análisis relacional, detecció de problemàtica social o familiar…

4. AVALUACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ
A final de curs es realitzarà l’avaluació conjunta del pla d’actuació portat a terme en aquest centre per tal d’elaborar la memòria, analitzant les
dificultats que ens hem trobat, les facilitats,…
En definitiva, allò que sigui necessari per aconseguir poder fer propostes de canvi i de millora per al proper curs.
PROGRAMA D’ACTUACIÓ DEL SERVEI D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA (UOEP)
CENTRE: CEIP FRANCESC D’ALBRANCA
ADREÇA:Camí de Mala Garba s/n Es Migjorn Gran
TELÈFON: 971370343
CORREU ELECTRÒNIC: ceipfrancescdalbranca@educaib.eu
HORARI DEL CENTRE: 8:30 a 13:30
MEMBRES EQUIP DIRECTIU:
-

Directora: Catalina Alemany

-

Cap d’estudis: -

-

Secretària: Rosa Palliser

INSPECTOR ASSIGNAT: Camila Tudurí
SERVEIS: activitats extraescolars
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ESCOLA MATINERA: sí
UOEP; Unitats d’orientació educativa i psicopedagògica
Orientadora: Mandi Díaz
TEMPS D’ATENCIÓ AL CENTRE: Dilluns i dijous setmanal (8:30 a 13:30)
PROFESSOR TÈCNIC DE SERVEIS A LA COMUNITAT (PTSC): Carmen Álvarez
TEMPS D’ATENCIÓ CENTRE: puntual
MEMBRES DE L’EQUIP DE SUPORT:
PT: Fanny Taltavull
Lidia Mascaró: mestra suport cicle mitjans
Catalina Alemany: directora i suports a Infantil (4 anys) i al cicle dels mitjans
Antònia Ramon: mestra de suport a Educació Infantil
AL:
AD:
ATE:
FISIOTERAPEUTA
UVAI: EADISOC
OBJECTIUS DEL SERVEI D’ORIENTACIÓ I DE L’EQUIP DE SUPORT
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Assessorar i col.laborar en la prevenció i deteccióprecoç de dificultats
d’aprenentatgealsalumnesvinculatamb la millora de la convivència escolar.

o

problemes

de

desenvolupament

personal

i/o

PROGRAMES A DESENVOLUPAR
PAT; Pla D’Acció Tutorial.
TÍTOL: ASSESSORAMENT EN EL PAT
FONAMENTACIÓ
En el Pla d'Acció Tutorial (PAT) es concreten els objectius i les activitats que duu a terme el professorat pel que respecta a la tutoria i a
l'orientació. En el PAT s'han de tenir com a referents els següents àmbits d'actuació:
- L'orientació acadèmica, personal i professional de l'alumnat.
- La coordinació educativa entre el professorat dels equips docents.
- La coordinació del professorat amb les famílies de l'alumnat.
- La dinamització del grup classe i la gestió de l'aula respecte a la convivència.
Els referents normatius pel que respecte a la funció tutorial els trobam per a cada etapa o ensenyament a les següents normatives:
- Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, modificada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat
educativa. (BOE núm. 295 de 10 de desembre) (Article 91 Funcions del professorat. Punts c, d)
- Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació infantil a les Illes Balears. (Article 11 Tutoria i cicles)
- Decret 32/2014 de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears. (Article 8 Procés d'aprenentatge i
atenció individualitzada)
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OBJECTIUS GENERALS
Els objectius han d'estar relacionats amb tots els àmbits de treball de la funció tutorial: alumnat (individual i grup classe), equip docent, famílies
dels alumnes i Departament d'Orientació.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
Es concretaran amb les propostes que vagin sorgint des de la Comissió de Convivència i amb les aportacions dels equips docents.
DESTINATARIS
Comunitat educativa: alumnat, docents, famílies, personal no docent.
ESTRATÈGIES D’ACTUACIÓ
El PAT del centre será dut a terme per la Comissió de Convivència. El mateix es duràalsdiferents cicles perquètotl’equipdocentpuguifer les
sevesaportacions al projecte i així el.laborar-ho conjuntament per arribar a acords.
TEMPORALITZACIÓ
·
·

Al llarg del curs a través de les Comissions de convivència La CCP i reunions de l’Equip Directiu i l’equip de Suport.
Reunions periòdiques d’assessorament amb els tutors i membres de l’equip de suport

RECURSOS
Humans:
Tota la comunitat educativa, però fent èmfasi en alguns òrgans de coordinació com equip directiu i Comissió de Convivència.
Materials:
·
·
·

Pla de Convivència
Materials d’Educació Emocional
Pla d’Atenció a la Diversitat
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DE FORMACIÓ

1. DADES GENERALS
Títol del programa
de formació
Línia estratègica de
referència

L’aprenentatge autònom als ambients
1. METODOLOGIES D’APRENENTATGE
(1.4) AMBIENTS D’APRENENTATGE.

Modalitat Formativa

Formació de Centre PIP (FdC)

Centre/s
participants

CEIP FRANCESC D’ALBRANCA

Director/a del centre
sol·licitant

Catalina Alemany Salvà

Telèfon del centre

971370343

Coordinador/a de la
formació

Catalina Alemany Salvà

Adreça
electrònica

Durada

30h

ceipfrancescdalbanca@educaib.eu
Telèfon

680264558
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2. JUSTIFICACIÓ DE LA FORMACIÓ  (Només per a FeC i FiC)
Origen de la necessitat, fets rellevants, capacitat de produir millores...
El curs 2019-2020 serà el segon any del nostre Pla d’Innovació Pedagògica, El PIP es basa en un canvi metodològic general al
centre que implica l’organització per ambients d’aprenentatge.
Aquests dos darrers cursos els hem dedicat a formar-nos, a fer visites a diferents centres, a dissenyar espais i propostes, a
experimentar, juntament amb l’alumnat, una metodologia que vol promoure l’aprenentatge actiu i autònom. Hem dedicat molt
de temps a coordinacions, debats i propostes de millora. Sempre ens queden pendents alguns temes damunt la taula que
voldríem rescatar.
Per tant, aquest curs volem acotar els objectius i focalitzar millor la nostra feina, revisant el que hem fet fins ara i reforçant les
bases que sustenten el nostre projecte.
Proposam treballar amb el ponent Jordi Mateu perquè ens parli dels reptes a tenir en compte en el camí de l’aprenentatge
autònom i ens aproximi als conceptes de l’educació viva. I seguir organitzant-nos autònomament, amb l’acompanyament de
l’assessor/a del CEP si és necessari, per treballar en equip la pràctica reflexiva i la millora de les activitats proposades als
ambients.
Tenim previst continuar amb l’observació entre iguals.
3. OBJECTIUS
Objectius concrets, avaluables i assolibles que es pretenen assolir amb el programa formatiu
1

Conèixer quines són l es bases psicopedagògiques de l’aprenentatge autònom dels ambients

2

Aproximar-nos a les tipologies de materials i de propostes: preguntes obertes, petites investigacions, capses de recerca, etc...
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4. CONTINGUTS PRINCIPALS
Principals elements de continguts que es treballaran a la formació
●
●
●

Bases psicopedagògiques de l’aprenentatge autònom dels ambients
Reptes a tenir en compte en el camí de l’aprenentatge autònom.
Tipologies de materials i de propostes riques per als ambients

5. ORGANITZACIÓ DE LES SESSIONS
CALENDARI
8 d’octubre
5 de novembre
23 de novembre

14 de gener
4 de febrer
21 de març
21 d’abril
5 de maig

HORARI

TIPUS D’ACTIVITAT FORMATIVA

de 15’30 a 18’30 Pràctica Reflexiva- treball en equip

LLOC

RECURSOS

CEIP Francesc
d’Albranca

Els propis del centre i del CEP

CEIP Francesc
d’Albranca

Els propis del centre i del CEP

CEIP Francesc
d’Albranca

Els propis del centre i del CEP

de 15’30 a 18’30 Pràctica Reflexiva - Treball en equip

CEIP Francesc
d’Albranca

Els propis del centre i del CEP

de 15’30 a 18’30 Pràctica Reflexiva - Treball en equip

CEIP Francesc
d’Albranca

Els propis del centre i del CEP

De 9 a 13’30

CEIP Francesc
d’Albranca

Els propis del centre i del CEP

CEIP Francesc
d’Albranca

Els propis del centre i del CEP

CEIP Francesc
d’Albranca

Els propis del centre i del CEP

de 15’30 a 18’30 Pràctica Reflexiva - Treball en equip

de 9 a 13’30

Ponència.

Ponencia sense confirmar

de 15’30 a 18’30 Pràctica Reflexiva - Treball en equip
de 15’30 a 18’30 Transferència - Avaluació
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6. PROPOSTES DE TRANSFERÈNCIA
Experimentació prevista dins les aules i/o dins el centre.
●Com que la nova organització ja funciona des de fa dos cursos, ara es tractaria d’anar millorant les propostes i afinar la
nostra mirada cap a l’autonomia de l’alumnat als ambients d’aprenentatge.Necessàriament ho hem de posar en marxa dins
les aules per comprovar si anam millorant en aquest sentit
Transferència a l’alumnat
●L’organització i la pràctica diària repercuteix directament en la transferència a l’alumnat.
7. CRITERIS I PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ
Criteris d’avaluació específics del programa formatiu
●
●

Coherència entre la teoria i la pràctica dels ambients d’aprenentatge al centre.
Millora de l’autonomia de l’alumnat en les activitats d’aprenentatge proposades als ambients.

Criteris d’avaluació generals
Per als participants a les activitats formatives en les quals hi hagi una fase presencial, serà condició necessària per al
reconeixement, la participació continuada i activa amb assistència obligatòria al 85% d’aquesta fase presencial. En el cas de tenir
una fase en línia no presencial, serà condició necessària l’avaluació positiva a totes les activitats obligatòries.

53

