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1.GLOSSARI
ACI: Adaptació Curricular Significativa
AL: Audició i Llenguatge
ANEE: Alumne amb Necessitats Educatives Especials.
EMIF: Equip Municipal d'Intervenció Familiar.
EAC: Equip d’Alteracions del Comportament
EOEP: Equip d'Orientació Educativa i Psicopedagògica.
NESE: Necessitats Específiques de Suport Educatiu.
PDI: Pissarra Digital Interactiva
PT: Pedagogia Terapèutica.
PTSC: Professora Tècnica de Serveis a la Comunitat
SD: Seqüència didàctica
UCSMIA: Unitat Comunitària de Salut Mental Infantil i Adolescent

2. INTRODUCCIÓ
La memòria anual avalua l’aplicació de la PGA i el que s’ha realitzat al centre durant el curs. Aquesta memòria fa un repàs de
les activitats realitzades per aconseguir els objectius de centre que ens havíem proposat a principi de curs. També es fa una
valoració del funcionament del centre, així com de l’ús de les instal·lacions. Evidentment, cada professional del centre fa una
avaluació dels resultats obtinguts pels alumnes, així com també de la seva tasca educativa.
La memòria també recull, a més de les conclusions i valoracions, les propostes de millora que s’hauran de posar en pràctica
durant el curs 2018-1019.
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3. GRAU DE COMPLIMENT DE LA PGA
3.1. GRAU D’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS ESTABLERTS A LA PGA
3.1.1. Desenvolupar el nostre projecte d’innovació “Treballar per ambients”
Objectius específics i activitats programades:

1.
2.
3.
4.

Treballar per aconseguir crear un clima que afavoreixi l’aprenentatge autònom per part de l’alumnat.
Transformar els nostres espais amb materials adequats que propiciïn ambients d’aprenentatge
Concretar procediments de programació, metodologia i avaluació en relació al treball per ambients.
Documentar alguns processos d’aprenentatge per donar a conèixer el valor educatiu del projecte i compartir-ho amb les famílies
i la resta de la comunitat educativa.

AVALUACIÓ

PROPOSTES DE MILLORA

Cicle del petits:
1. Estem satisfetes de com hem organitzat els ambients ja que ha afavorit - El curs que ve continuar amb els mateixos ambients,
l’autonomia dels infants, tant a l’hora de triar la proposta com dins
per consolidar l’organització, rentabilitzar material…
l’ambient. Tot i que a vegades, a l’ambient d’art, és difícil trobar l’equilibri - Creuríem convenient disposar d’un bon espai per a
entre l’autonomia dels petits i el repte pels més grans.
l’ambient d’art.
2. Tenim en compte oferir materials adequats, intentam fer una bona tria - Sorgeix la proposta d’ ajuntar grups, però creiem que
del material, tot i que, estem condicionats per l’economia i l’espai.
s’ha de valorar a fons i tenir en compte varis aspectes.
3. Quant a programació, cadascú ha anat elaborant les propostes, però ens - Una altra proposta és que l’ambient d’art, de cara al
ha faltat temps per compartir-les.
curs que ve, estàs ubicat a l’aula de 4 anys, que seria el
Pensam que l’horari dedicat als ambients ha estat adequat.
grup menys nombrós.
La metodologia va ser compartida a principi de curs.
Les sessions dedicades als ambients han afavorit positivament la relació 3. Fer un recull de les propostes que s’han dut a terme
entre infants de diferents edats.
dins cada ambient al llarg dels trimestres.
5
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I l’avaluació s’ha anat fent a partir dels indicadors que vam acordar a Ens queda pendent reflectir a les observacions de cada
principi de curs. En algunes sessions es fa difícil enregistrar el que passa a informe trimestral un comentari referent als ambients.
l’ambient.
Pensam ja incloure-ho aquest tercer trimestre.
El ritual d’entrada afavoreix la ubicació a l’espai i la inclusió dins el grup. I
el ritual de sortida és un moment per compartir el que s’ha fet o fins i tot
fer una dinàmica on es treballa l’expressió oral, i l’autoconeixement.
Aquesta activitat ajuda a que la sortida es faci d’una manera més relaxada.
4. Pensam que per enguany, tot i que era una organització nova, s’han
complert les expectatives. I que el curs que ve seguirem documentant.
Cicle dels mitjans:

●

Quant a les propostes:

○

Hem procurat que les propostes siguin més competencials,
posant en actiu els coneixements per resoldre tasques. En
relació al treball cooperatiu, creim que ha fallat la part de
repartiment de rols però, en canvi, sí que s’ha treballat molt
bé la part de planificació de les feines de les activitats de tres
estrelles.

○

Ens hem centrat en les àrees que ens havíem distribuït els
ambients, i no ens hem dedicat tant de connectar-los amb
altres (llengua, matemàtiques…) Ha estat més possible,
fer-ho així a l’ambient d’entendre el món.
○ Sí que han estat propostes més inclusives perquè han
emprat diferents tipus de llenguatges i han estat molt
variades. El grup arribava on arribava en el seu producte
final, s’ha donat resposta al ritme de feina de l’equip...

○
●

La proposta global d’ambients sí que intenten donar cabuda
a tots les intel·ligències múltiples i els productes finals han
estat variats, potser ens han fallat els productes digitals.

Quant a l’alumnat: creiem que sí que ha provocat la interacció entre
ells, en l’aprenentatge ha tingut molt de pes les relacions socials (els
mestres i els alumnes hem hagut de posar en marxa estratègies

Quant a les propostes:
● Seria interessant mirar de fer les propostes en
diferents formats i en diferents tipus de llenguatge:
amb pautes escrites o amb pautes més visuals, amb
una composició de materials… variar la presentació i
que sigui estimulant per connectar-se a les propostes.
● Caldria mirar de fer propostes més globalitzades, que
treballin vàries àrees alhora, i que també siguin
activitat més obertes (sense un resultat determinat ni
únic). Mirar de fugir de relacionar les propostes amb
el currículum tant directament (ex. costura, una
agència de viatges, botiga o restaurant…)
● Caldria introduir el treball de la llengua des de
l’enfocament comunicatiu: elaboració de textos, i
també la part de matemàtiques (problemes….)
● És convenient seguir amb les propostes de tres
estrelles als ambients?... amb la intenció que els
alumnes siguin més autònoms a l’ambient. I en
conseqüència, potser seria més convenient que
s’assumissin dins el temps d’aula? En tot cas, aquesta
decisió condicionaria l’apartat de l’organització
(número de dies d’ambients)
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aprendre a autoregular-se). I potser ens hauríem de centrar en que
els fillets puguin autodirigir el seu propi aprenentatge. La tria dels
ambients ha estat de cada vegada més àgil, però es fa difícil quan
s’han de tenir en compte molts de condicionants i els fillets
manifesten la seva voluntat.

●

Quant al professorat, sí que hem acompanyat els alumnes, respectat
els ritmes dels fillets. El més difícil ha estat documentar, sobretot
quan les tasques de tres estrelles han requerit més l’atenció del
mestre. En el cas d’haver estat dues mestres, s’ha prioritzat més
l’ajuda als equips o als fillets.

●

Quant a l’espai sí que hi ha hagut un bon canvi i els espais han estat
més educatius, han generat interessos i motivacions dels alumnes.
Així i tot, encara hi queda molt per fer.

●

Quant a l’organització: creim que ha estat adequat fer els ambients
després de pati. Les ràtios han estat un poc massa elevades, en
alguns moments. A vegades, tres dies ha estat un poc just per
acabar les activitats de tres estrelles. Creim que ha anat bé fer-ho de
dilluns a dijous.
● Quant als rituals d’entrada i sortida: Creim que han estat molt
necessaris, per rebre el grup, recordar normes i propostes,
coneixements treballats.
● Quant a la coordinació dels mestres: hauria fet falta compartir més
les activitats que proposàvem als ambients, cercar relacions entre
les activitats dels ambients, intercanviar idees… En relació a les
coordinacions entre mestres d’ambient, consideram que en la major
part dels casos hi ha hagut prou coordinació i coherència entre les
propostes de mitjans i grans. En canvi, amb educació infantil, no
n’hi ha hagut.
● Els ambients han estat dissenyats a partir de les àrees curriculars.
En canvi, podríem fer propostes més globalitzades, que es reflectís
amb el nom mateix de l’ambient.

● Quant als productes digitals, només veiem possible
fer petites recerques (textos, imatges, vídeos, aferrar
enllaços…) a través de la xarxa, però elaborar
productes amb programes informàtics, no.
Quant als alumnes:
● Sí que ens agrada que els fillets hagin de planificar la
feina de la setmana.
Quant al professorat:
● Seria interessant poder coordinar les diferents
activitats que farem a cada ambient.
Quant a l’espai:
● Podríem intentat fixar l’estructura física dels
ambients (rotllana, biblioteca especialitzada…) i
sobretot en aquells casos que es comparteix l’ambient
amb l’aula, perquè sigui més compatible i no haver de
llevar i posar tant de material.
Quant a organització:
● Proposam que cada dia d’ambient hi hagi tots els
ambients oberts, és a dir, 4. Així, afavorim que les
ràtios baixin (i alhora, renunciam que tinguem
suport).
● Cal decidir si veim convenient mantenir les activitats
de 3 estrelles en el marc des ambients o d’aula. En
conseqüència, si es mantenen, proposam que hi hagi
4 dies d’ambients. I si es lleven, proposam que hi hagi
només 3 dies d’ambient (així, també es guanya un dia
per aula)
● Proposam com a idea, que els grups de primària
comencin les activitats (ambients o aula) a partir de
les 9 i fins les 11, amb la idea de fer una rebuda del
grup i organitzar el dia o la setmana (dilluns). A
l’entrada, seria interessant que les famílies que
vulguin, poguessin acompanyar els fiets a l’aula. I
7
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● Quant a la llengua en què es fa l’ambient, creiem que és positiu que
es facin en català, castellà i en anglès. L’ambient que es fa en anglès,
limita un poc la producció dels fillets (escriptura).
● En relació a l’hort: s’ha elaborat molt de material en anglès, estaria
bé que es pogués aprofitar l’any que ve. Però, per altra banda, és
una llàstima que no vegin tot el procés de les tasques vinculades a
l’hort (planter, sembrar, cuidar, collir) el cicles a l’hort són molt
més llargs que els dels ambients.

Cicle dels grans:
Nivell de satisfacció de les famílies, dels alumnes i de les mestres.

mentre, fer un temps de lectura i de rotllana (tutoria).
Els encarregats podríen anar fent les seves tasques…
● Proposam que els ambients es duguin a terme entre
l’octubre i el maig, a fi de deixar el setembre i el juny
per aula.
● Proposam que l’ambient d’entendre el món es centri
en la part de medi social, i es creï un ambient nou per
treballar la part de medi natural (vinculat a l’ambient
actual d’experimentació en anglès).
● Quant a la relació de la llengua en què es fa l’ambient,
diferenciaríem dos temes: la llengua vehicular
d’aquell ambient, i per altra banda, que els materials
poguessin estar en les tres llengües.
● Caldria discutir si volem l’hort com un ambient nou i
diferent dels altres, o l’hort com una part de l’ambient
de medi natural, o com una proposta que no estigui
vinculada als ambients.
Potser que la part de recerca científica (satèl·lits ) es
facin a l’ambient de medi natural, i la part de
manteniment de l’hort es faci d’una altra manera (en
una tutoria o dues, en temps d’especialista d’anglès...

● Per a aquells alumnes amb més dificultats per

● Intentam que la presentació de les propostes afavoreixin
l’autonomia encara que l’alumnat té l’hàbit de ser dirigit i anar
demanant dubtes en lloc de seguir els guions de feina proposats.
Confiem que a la llarga, l’alumnat que va pujant adquireixi altres
hàbits i ho millorin.
PROPOSTES ALS AMBIENTS:
● Ens queda el dubte si treuen prou profit de les tasques de tres

●
●
●
●

treballar de manera autònoma estaria bé exposar les
propostes una mica dirigides al principi (guió més
personalitzat).
Establir bé els continguts a treballar als ambients en
una visió de cicle de tres anys.
Donar més temps per equivocar-se i re-fer.
Plantejar les propostes a resoldre amb més temps.
Les tandes podrien ser trimestrals.
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estrelles. L’avaluació de la tasca també té dificultats, avaluar
coneixements, feina en equip...
● Entre els diferents ambients s’han tingut en compte la majoria
d’intel.ligències encara que pensam que la que s’ha treballat manco
és la intrapersonal.
● En alguns ambients ( artístic i entendre el món) era més fàcil fer les
propostes globalitzades.
● Les propostes de tres estrelles s’ha intentat que fossin més
competencials.Aquestes són les que han tingut més acceptació per
els alumnes.
● El treball cooperatiu no sempre ha funcionat si el pensam com a tal:
rols, etc; en canvi la feina més en petit grup o parella creim que ha
funcionat millor.
● Els productes finals a cada ambient han anat variant, mirat en
conjunt (power points, amb cartrons, fil de ferro, plàstic, graelles,
fustes…).
QUANT A L’ALUMNAT:
● Al principi veim que van anar fent la tria sense pensar tant amb els
companys que hi hauria però a la llarga han intentat coincidir amb
els que tenien més afinitat.
● Les activitats estan preparades perquè puguin ser autònoms però els
ha costat dissenyar el seu propi aprenentatge, en general són poc
autònoms i poc conscients del que saben i del que poden fer.
● Els ambients també afavoreixen que alumnes que tenen capacitats
“amagades” trobin més el seu lloc. Però els que són més dispersos li
costa més trobar-lo.

● Les activitats podrien quedar a l’ambient perquè
l’alumnat les pugui repetir i millorar.
A l’ambient de matemàtiques és interessant que els
suports els tornin fer les tutores i l’altre company
d’ambient.
Intentar que tothom tengui suport.
Tenir en compte les propostes de millora dels espais
dels ambients que van sorgir a la sessió de formació
amb na Yolanda, de l’escola Congrés Indians de
Barcelona.
La documentació que vulguem dels ambients ha de
resultar útil no només per decorar els ambients sinó
per millorar la nostra pràctica.
Fer l’hort independent de l’ambient d’experimentació,
que sigui un ambient d’un dia.
Si no s’acaba la tasca, des de l’ambient ha de quedar
organitzat i registrat el dia per tornar a acabar-la.
Repensar la millora dels quadernets i de les
autoavaluacions.
Proposam que dins la carpeta d’ambients duguin el
llapis i la goma.

PROFESSORAT:
Ha costat documentar al mateix temps que estàs pendent de l’activitat i dels
alumnes.
El primer i el segon trimestre es va fer més de cara a la jornada de famílies.
Sa feina dins l’ambient ajuda a que hi hagi diferents ritmes, tot i que per les
activitats de tres estrelles la mestra o els guions de feina marcaven més el
9
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ritme.
Ha estat més profitós que el suport ho pugui fer una tutora o la parella de
l’ambient.
ESPAI D’APRENENTATGE: Hem iniciat aquest camí per adequar els
ambients com a espais d’aprenentatge, però encara ens queda molt de camí
per recórrer. Creim que aquest concepte l’estam intentant extrapolar-lo a
les aules.
ORGANITZACIÓ, TEMPS I HORARIS
Les mestres valoram positivament aquest primer curs de la implementació
dels ambients, continuam pensat que anam per bon camí som conscient
com queda reflectit en l’apartat anterior que hem d’anar millorant i
analitzant aquest projecte d’innovació. Pensam que el desenvolupament del
Pla d’Innovació Pedagògica aprovat per la Conselleria ens ajudarà a fer-ho.
Les famílies en les enquestes ho valoren majoritàriament en positiu, tot i
que hi ha un percentatge sobretot al cicle dels grans que opina que
aquesta metodologia és diferent a la utilitzada a l’institut i que açò pot
perjudicar els seus fills.
Els alumnes del cicle dels grans han anat fent una avaluació després de
cada tanda, avaluant els ambients en conjunt i cada ambient en particular
(avaluació de les activitats, dels espais i del mestre).
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3.1.2. Engegar un nou projecte de millora de patis
Objectius específics i activitats programades:

1. Pluja d’idees de propostes per optimitzar els patis i pensar nous jocs i materials
2. Millora de l’estètica del pati i dotació de més recursos. Aprofitar la diada de novembre per fer algunes actuacions: teles a la bobina,
pintar línies pati , joc d’escacs,... Dur més materials: canastres de fruita per fer construccions, bagul disfresses, olles,...

3. Neteja i recollida material del pati tot els divendres
4. Valoració i pluja d’idees de propostes pel pati per part de l’alumnat (per donar-los major responsabilitat)
5. Realització de dinàmiques de grup sobre gaudir de l’esport i dels jocs i els valors que transmeten
AVALUACIÓ:
Comissió: Al llarg del curs s’han realitzat les diferents activitats
proposades a la PGA, exceptuant la núm. 5 (les dinàmiques de
grup). Algunes de les millores proposades pel pati encara no s’han
pogut dur a terme ja que les ha assumit l’ajuntament, aquest ha
iniciat els tràmits però ja serà el curs que ve quan es podrà gaudir
dels jocs nous (a l’escola) i de la tirolina (al parc c/D.Rusell ?).
Tot i així, pensam que encara es poden seguir millorant les
propostes de joc del pati i enriquir-les amb més materials, nous
espais,... Tot i que hi ha coses que necessitaran de recursos
econòmics, d’altres necessiten de “mà d’obra” i temps que la
comissió no sempre disposa però es podria demanar més
participació de famílies. Aquest curs han col·laborat dos pares,
però només quan es reunia la comissió.

PROPOSTES DE MILLORA

- Arranjar les teles de la bobina. En principi estava ideat cobrir
els laterals amb bruc, però al no haver-n’hi prou, es va canviar
de material. Segurament, amb les teles col.locades verticalment
hagués anat millor ja que sembla que no donarà tantes
possibilitats que els fillets/es s’hi enfilin.

- Cercar

unes altres xarxes de futbol/handbol de 2 mà (xerrar
amb el club de futbol del poble i demanar col·laboració, ja que
venen i empren l’espai)

- Crear a principi de curs un grup de pares i mares disposat a
donar una mà d’ajuda per fer les feinetes dels patis de manera
més sistemàtica (per exemple, un dimarts al mes).

Cicle del petits: Tant les canastres de plàstic com els Arreplegar més olles i parament de cuina semblant
complements per disfressar-se han estat un bon recurs.
Creiem que s’ha de fer una feina més seriosa quant als panets
La bobina també ha donat peu a fer molt de joc simbòlic però hi ha tirats que es troben al pati.
algunes teles desfetes.
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Esteim esperant la caseta de fusta que es va encarregar fa temps a
l’ajuntament.
Cicle dels mitjans: Valoram positivament la feina que ha fet la
comissió, que les millores fetes són positives i que cal seguir
treballant al llarg del curs que ve.

Crear escenaris per poder fer un joc més tranquil: conversar,
mirar contes, escacs…
Repensar si convé el joc de futbol o no, per les dinàmiques que
crea i perquè són molt contradictòries amb el model d’escola. En
tot cas, cercar una manera perquè, si es manté, hi hagi unes
regles clares, establertes, conegudes per tots i que es mantenguin
i que es compleixin.

Cicle dels grans: Pensam que la idea de jugar als jocs proposats
a l’assemblea de delegats no ha tingut èxit; potser perquè no els
hem dinamitzat prou bé o perquè les propostes que hi ha al pati ja
són suficients.
Ens sembla que falten alguns jocs o adequar alguns espais per als
fillets/es més grans (taula o banc davall els arbres…)

Una idea per dinamitzar el tennis taula, podria ser la d’obrir la
porta grossa, perquè la taula quedés més visible i convidés a
jugar.
Pensam que podríem observar els patis d’algunes escoles
(Encants…) per inspirar-nos. Moltes de les propostes no
requereixen molta inversió.
Cal recordar que l’Ajuntament es va comprometre a subvencionar
un joc/estructura dissenyat pels alumnes. Ho hauríem d’activar
de cara al curs que ve.
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3.1.3. Continuar desenvolupant el Projecte Llavors pel canvi
Objectius específics i activitats programades:

1. Continuar les diferents feines d’hort: neteja i preparació del terreny, fer compost, sembrar, regar, llevar herbes, collir. Incorporar
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

noves plantes perennes (tàperes, calèndula…)
Utilitzar les tasques d’hort per ampliar conceptes d’altres àrees: cuina; elaboració d’olis, sabó i cremes; experiments científics
(veure programació anual d’ hort)
Solucionar definitivament el tema de la caseta
Assumir totes les tasques relacionades amb el projecte “Un ram per Es Migjorn Gran”.
Fer petites tasques de jardineria i hort amb els alumnes de 4 i 5 anys.
Informar i documentar de les diferents activitats que es duen a terme mitjançant els plafons de l’entrada
Treballar el tema de la Xarxa, relacionat amb la “Immigració i refugiats”, a l’ambient d’Entendre el món i a 6è EI
Adherir-nos a l’activitat concreta proposada per la Xarxa, juntament amb tots els centres que en formam part.
Fer alguna activitat recordatòria sobre la consciència de venir a peu, velo, patinet,... a l’escola i reduir així el CO2.

AVALUACIÓ

PROPOSTES DE MILLORA

Comissió:
1. S’han dut a terme totes les feines previstes en la programació de
principi de curs. Els mestres que hi hem participat estem
satisfets del resultat.
2. No s’ha pogut realitzar totes les tasques previstes (cuina,
elaboració d’olis…); si bé s’ha emprat l’hort per fer experiments
relacionats amb l’àrea de Ciències Naturals.
3. S’ha solucionat parcialment el tema de la caseta, apedaçant la
teulada. Pensem que és una solució a mitges perquè la ubicació
no és l’adequada i segueix havent-hi molta humitat.
4. S’han duit a terme diferents accions relacionades amb el projecte
“Un ram per Es Migjorn Gran”.
5. Els grups de 4 i 5 anys han participat alternativament (una

Seria interessant aprofitar l’època de primavera per fer un
estudi més exhaustiu de les plagues, insectes, larves, etc.
Pel que fa a la caseta, es proposa, de cara al futur, acabar
comprant una caseta de fusta i ubicar-la en un lloc més
adequat.
Quant al projecte “Un ram per Es Migjorn Gran”, cal tenir
present que, si es fa dins dels ambients, no hi participen tots
els alumnes de Primària. A la vegada, també, es perd un poc
el format de projecte. Hauríem de valorar si es vol continuar
fent així.
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6.
7.
8.
9.

setmana cada mig grup) en les activitats proposades com a presa
de contacte amb l’hort: reconeixement d’aromàtiques, llevar
males herbes, collir verdures, fer saquets d’oloreta…
Des de l’ambient d’experimentació també hem documentat les
feines que s’han fet a l’hort, a través d’imatges i petits textos, que
s’han exhibit al plafó de l’entrada.
Tant en el grup de mitjans com de grans, s’ha treballat dins
l’ambient d’Entendre el món, tot i que el material per a
l’enviament s’ha elaborat a les aules.
Com a escola membre de la Xarxa de centres cooperants, hem
participat en l’activitat conjunta mitjançant l’activitat
“Fronteres”, el dia de Portes obertes.
No s’ha fet cap activitat-recordatori a nivell de centre, sobre la
necessitat de venir a escola a peu, bici, patinet… Enguany hem
tingut molts de projectes i activitats en marxa i no hi hagut
temps material per poder planificar res més.

Pel que fa a l’encarregat d’hort, ha estat molt positiva la seva
implicació en el projecte. S’hauria d’intentar que continuàs
el curs que ve, si és possible fins a final de curs.
Hauríem de contemplar la possibilitat de treballar el tema
anual de la Xarxa com un projecte d’aula dins llengua
castellana o projecte de Medi, en lloc de fer-ho a l’ambient
d’Entendre el Món.
Si quedàs establert de treballar-ho dins el segon trimestre
potser maximitzaríem la feina: na Mª Jesús podria venir just
abans de planificar el projecte per a exposar el tema a tot el
claustre i donar idees. També podríem aprofitar el material
didàctic del Fons (conta-contes, tallers, biblioteca…) per
donar-li més sentit.
L’activitat conjunta de la Xarxa podria ser la culminació del
projecte i el dossier final, el material per fer l’enviament a
Nicaragua.
També vam comentar que tots els cursos/cicles ens podríem
mostrar allò que hem fet, ja que coincidiríem en el tema.
D’aquesta manera les tutores ens treuríem la pressió de fer
una feina “extra”.
També es comenta que hauríem de fer participar més la
comissió de famílies perquè la feina del curs que ve estarà
relacionada amb l’aprenentatge-servei i requerirà més
participació ciutadana.

Cicle del petits: Cada alumne de 4 i 5 anys ha pogut assistir una
L’activitat de sembra, si es fa conjunta amb el centre de dia,
vegada al mes a fer una activitat d’hort. Ens han semblat adequades i
hauria d’estar més organitzada. Sobretot faria falta pensar
profitoses aquestes sessions.
bé l’acompanyament.
Les tutores de 3 i 4 anys els va agradar realitzar l’activitat de pintar la
cadira, el banc i la vidriera. La sembra de les plantes es va fer
conjuntament amb el centre de dia.
El grup de 5 anys valora bé l’activitat.
14
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Pel que fa al tema de la Xarxa, es posen damunt la taula alguns dubtes
sobre si ha de ser un compromís que cada any el grup de 5 anys hagi de
fer l’enviament a Nicaragua.
Cicle dels mitjans: Creiem que ha estat encertat relacionar l’hort amb Seria molt important poder mantenir en Patrick com a
els ambients i en concret, la tasca d’en Patrick ha estat molt profitosa.
dinamitzador de l’hort. A partir d’aquí, es podria plantejar
Ens ha agradat la manera de treballar el projecte Un ram per es Migjorn igual que enguany, o que fós un ambient més.
Gran, encara que no tots els fillets hi hagin participat directament. En
realitat els fillets que hi van voler anar, ho van poder fer perquè van
tenir prou dies.
Cicle dels grans: Pel que fa a hort, creiem que ha funcionat molt bé
amb l’ajuda de l’auxiliar de conversa. En Patrick s’ha implicat amb les
activitats i ha tingut molta cura de l’hort.
Enguany s’han treballat més continguts relacionats amb l’àrea de
ciències naturals, si bé pensam que encara es podria aprofitar més l’hort
per fer experimentació.

L’any que ve podríem considerar tornar incloure hort dins
l’ambient d’experimentació en anglès i que les tasques
d’aquest ambient estassin més lligades a l’àrea de ciències
naturals.
Quant al projecte d’Un Ram per Es Migjorn, pensam que es
pot continuar fent des del projecte d’hort.

El tema treballat amb la Xarxa ha estat interessant, especialment per als Cal definir si l’enviament del material a Nicaragua s’ha de fer
grans.
des de l’ambient o des d’un projecte d’aula, per poder-ho
preveure dins la programació.
També seria interessant conèixer l’aprofitament que en fan
les escoles de Nicaragua per saber si realment estem fent una
feina útil o no; potser es podria treballar un tema comú entre
les dues escoles agermanades (intercanvi digital, whatsapp...)
i no necessàriament haver de fer un enviament.
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3.1.4. Continuar desenvolupant el Projecte Entre tots feim el món
Objectius específics i activitats programades:

1. Acabar de redactar i aprovar el Pla de Convivència
2. Tornar a fer sociogrames a tots els grups de primària amb la intenció de comparar-los amb els del curs passat amb la
col·laboració de la PTSC de l’EOEP

3. Iniciar la redacció del nou Pla d’Acció Tutorial
4. Continuar proposant algunes activitats de sensibilització amb la comunitat educativa. Per exemple, una xerrada que posi en valor
l’aprenentatge social que poden aportar els ambients.
AVALUACIÓ

PROPOSTES DE MILLORA

Comissió:
●
El Pla de Convivència es va aprovar el mes de novembre. Es va
publicar al web i ens ha de servir com a marc de referència per anar
construint una escola per al benestar, on tothom s’hi senti inclòs i reconegut
i es respectin les característiques i necessitats de tothom.
●
Es va derivar a l’EOEP el cas d’un alumne del qual teníem protocol
d’assetjament obert.
●
Durant el primer trimestre vam contactar amb na Núria Carretero,
PTSC de l’EOEP, perquè ens ajudés a tornar a elaborar nous sociogrames a
tots els grups. Se’n va fa un informe del buidatge i un traspàs amb cada
tutora perquè es pogués posar èmfasi en les mancances que tenim dins els
grups pel que fa a la cohesió, l’empatia, la inclusió, etc.
●
Així mateix, na Núria (PTSC) i na Natàlia (EOEP) s’han encarregat
de fer un assessorament a dues alumnes de sisè, voluntàries per fer de
mediadores en la resolució de conflictes al pati. Creiem que ha estat un poc
anecdòtic, però que es pot aprofundir de cara a propers cursos.
●
A la darrera reunió de la comissió vam fer una ullada al guió
orientatiu que la Conselleria fa per al Pla d’Acció Tutorial. El primer esbós
està fet, però no l’hem posat en comú.

● Així com la CCP es reuneix cada dues o tres

●
●
●
●

setmanes, es proposa que la comissió de convivència
es pogués trobar amb més freqüència. La
coordinadora considera insuficient que només ens
veiem un cop al trimestre.
Redactar i aprovar el Pla d’Acció Tutorial
Seguir treballant per a la cohesió dels grups, a partir
de l’anàlisi i les propostes de millora que puguem
anar trobant. Si és amb l’ajuda de la PTSC, millor.
Seguir formant alumnes voluntaris del grup dels
grans per fer d’ajudants en la resolució de conflictes.
Seguir proposant activitats de sensibilització i
formació per a la comunitat educativa. Amb la
policia tutor vam parlar de fer alguna activitat
relacionada amb el Dia de la Dona.
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●
Pel que fa a la sensibilització, el mes de març vam oferir una
xerrada-taller amb en Ricard Vila, que titulàrem “A conviure s'aprèn cada
dia. Tots els ambients tenen el seu potencial". De l’avaluació que en van fer
les famílies participants a una enquesta es desprèn que un 60% fan una molt
bona valoració i un 40%, bona. Tothom creu que la xerrada va ser
interessant i que repetirien l’activitat i la recomanarien a una altra família.
Les respostes de l’enquesta també fan veure que les famílies creuen que és
important compartir experiències i criteris i sentir-se part d’una comunitat
educativa creixent.
Cicle del petits: Ens sembla bé que es tenguin en compte diferents activitats
per tal de no descuidar el tema de la convivència. Sovint ens plantejam dubtes
sobre fins on hem de condicionar la relació entre iguals o de diferents edats.
Cicle dels mitjans: Valoram la feina de la comissió positivament, ja que
d’aquesta manera podem anar deixant escrit la línia que volem seguir com a
escola en el tema de la convivència.

Proposam que el sociograma es pugui fer a principi de
curs i a mitjan curs, de tal manera que puguem veure
quan arriben fillets nous, o els canvis al llarg del curs.
És convenient que seguim organitzant xerrades amb
les famílies per sensibilitzar sobre el tema de les
relacions socials.
Proposam que es plantegi fer l’entrada relaxada, poder
acollir els fillets amb el cercle i que es planifiqui la
feina del dia. Seria com una estoneta cada matí a
principi de la jornada.

Cicle dels grans: Hem aprofitat les hores de tutoria per fer dinàmiques de
grup que afavoreixin la convivència, l’empatia i la gestió de les emocions.

Creiem convenient continuar treballant aquestes
dinàmiques, seguir donant importància al cercle i i deixar
molt clar des del principi les normes a seguir quan estem
en cercle
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3.1.5. Continuar desenvolupant les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC),
tecnologies d’aprenentatge col·laboratiu (TAC)
Objectius específics i activitats programades:

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

2. Desenvolupar les TIC com a contingut educatiu, integrar-les en el procés d’ensenyament-aprenentatge (servidor, email…) i fer-les
servir com a canal d’informació amb les famílies (blog,web, e-mail…)

3. Fer un inventari actualitzat dels aparells en bon estat i els seus perifèrics.
4. Crear un document curricular de l’ús de les TIC per a cada etapa
5. Actualitzar regularment els continguts de la web del centre i fer-ne difusió a través de diferents canals
AVALUACIÓ

PROPOSTES DE MILLORA

Coordinadora:
Enguany hem hagut de seguir pagant un servei extern, dues hores cada 15
dies, degut a les nombroses incidències que es van acumulant amb el pas
dels dies i que no s’arriben a solucionar amb el servei “ a distancia” que
ofereix la Conselleria.
De cada vegada els recursos informàtics que tenim al centre són més
vells, obsolets i molts d’ells ja no estan en garantia. Això fa que la feina
diària sigui condicionada i en ocasions endarrerida ja que s’ha
d’improvisar quan no es pot disposar de l’ordinador, pissarra digital, etc.
Enguany la Conselleria va enviar 2 ordinadors nous de sobretaula i una
PDI ( un ordinador a 6è amb contracte DES01 2017 6440 i un altre
ordinador de sobretaula amb PDI a l’aula de 2n) amb contractes CONTR
2017 199 i DES01 2017 3278
El fet més preocupant és que aquests nous aparells, amb el nou
programari Ubuntu 16.04, han fallat des del primer dia en que varen
arribar: la integració dels equips no funciona bé, les sessions tarden molt

- La Conselleria hauria de disposar de tècnics, assessors... a
l’illa a més assegurar-se abans d’enviar cap tipus d’aparells
de que són compatibles amb el programari diari que
s’empra a l’aula.
- Cercar solucions per al programari dels ultraportàtils.
- Enguany la coordinadora ha iniciat un petit document per
a poder tenir una referència de com i què volem treballar
sobre la competència digital a les aules. De cara a cursos
venidors estaria bé fer un document compartit i
consensuar-lo.
- Acabar de consensuar per escrit quines mesures prendre si
hi ha qualque desperfecte per part dels alumnes
(auriculars romputs, miniportàtils que cauen…).
- L’encarregada de la web ha fet molt bona feina tots
aquests anys i estaria bé que algú més del centre es
comencés a formar una mica de com s’edita a la web ( fer
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en obrir-se,els programes de les PDI,s no funcionen correctament si no es
treballa des d’ administrador, en ocasions queden bloquejats i no es
poden aturar correctament, els usb queden anclats i no es poden extreure
amb seguretat... i aquest darrer trimestre a més ens estan sortint errades
de tarja gràfica.
Aquesta situació per noltros, les docents i molt més pels alumnes és
angoixant i desesperant ja que perjudica la nostra tasca diària.
Per altra part tenim els miniportàtils. Cap d’ells tenen ja garantia i és
l’eina diària dels alumnes, el programari que tenen (ubuntu 12.04) també
comença a estar bastant obsolet i hauríem de mirar com fer-los més
profitosos (canviar el sistema operatiu…?).
Una altra gran incidència va ser al mes de febrer que se’ns va espanyar el
servidor de centre. L’empresa Icono ens va ajudar a fer una recuperació
de la imatge i ens va deixar un servidor provisional amb el qual poder
seguir treballant. Encara avui estem treballant amb aquest i estem
esperant a que la Conselleria ens assessori de com poder fer de nou el
canvi.
Un aspecte que sí ha estat un èxit enguany ha estat la incorporació del
centre a Google apps: cada mestra ha disposat del seu correu personal i a
més ha pogut estar en contacte amb el servidor des del qual ha pogut
ordenar per carpetes els documents que havien d’emprar posteriorment
els alumnes, fent-los més autònoms per a les recerques. A més, amb el
canvi ja definitiu a la fibra òptica (mes de març) i el nou porter automàtic
comencem en aquest aspecte a estar una mica “modernitzats”.

una entrada o dues per curs amb la seva ajuda i aprendre
els procediments requerits ).

WEB DE CENTRE:
Pel mes de setembre la Conselleria va informar que s’havia de fer una
migració de la web a un nou servidor que farien emprar. En veure la
feinada a fer i que el format es veuria perjudicat, vam optar per comprar
un hosting i gestionar-la noltros, amb l’ajuda d’un assessor extern. Per
raons alienes al centre aquesta migració no es va fer correctament i
durant un parell de mesos hem quedat sense web però ja la tenim
recuperada.
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Cicle del petits:
Ens sap greu que s’hagi perdut la web del centre i tota la feinada que hi
havia al darrere. Esperam que es pugui solucionar aviat, ja que era un
canal de difusió que darrerament funcionava.
Cicle dels mitjans:
Valoram molt positivament la feina de la coordinadora. Ens queixam que
la Conselleria potenciï les competències digitals i l’ús de les TAC, però no
hi ha una corresponsabilitat per mantenir-los o renovar-los.

Seria interessant que es fes una revisió dels indicadors de la
competència digital i de tractament de la informació a fi de
poder distribuir-los al llarg de l’escolaritat.

Cicle dels grans:
Redactar un document de centre d’ús de les TIC a cadascun
Valoram positivament la feina de la coordinadora.
dels cicles, especificant els mínims que s’han de treballar a
Els problemes que tenim vénen derivats dels aparells, la majoria dels cada nivell.
quals ja no admeten els programes més moderns (miniportàtils lents…)
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3.1.6. Continuar participant en el programa de creació i reutilització de llibres de text i material
didàctic
Objectius específics i activitats programades:
1. Rebre i repartir els quadernets i llibres
2. Informar del programa a totes les famílies.
3. Elaborar un pressupost i proposar la xifra a establir com a aportació que han de fer les famílies, per a la seva aprovació
per Consell Escolar.
4. Fer la comanda de llibres i material.
5. Donar difusió entre el professorat, l’alumnat i les famílies de les normes d’utilització
AVALUACIÓ

PROPOSTES DE MILLORA

Coordinadora: S’han realitzat les activitats programades. Aquest curs la Tenir tota la informació d’aquest projecte penjat a

conselleria manté la quota per alumne de 50 €. Hem considerat que les famílies la pàgina web del centre per donar més difusió a les
havien de fer una aportació econòmica de 10 € per comprar material i llibres per famílies.
dotar sobretot als ambients.
Hem fet signar l’assignació al programa per tal que tothom es responsabilitzi de
tenir cura del material i restituir-lo si es fa malbé.

Cicle del petits: Ja que el grup dels petits no entra dins el programa de
reutilització es proposa augmentar la quota de material comú.
Cicle dels mitjans:
Es valora positivament que hi hagi aquest programa per a les famílies.

Podríem aprofitar que aquest diners s’invertís per
dotar les biblioteques d’aula o d’ambients amb
llibres de continguts de qualitat.

Cicle dels grans:
Es valora positivament el programa de reutilització com a ajuda
econòmica per a les famílies.

És una llàstima que la dotació estigui restringida a
llibres i no es pugui adquirir altre tipus de material
tecnològic (tauletes digitals….)
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3.2. VALORACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ DE L’EQUIP DIRECTIU
Desenvolupar el projecte de direcció de manera gradual
Objectius programats:

Vetllar perquè els objectius dels projecte de direcció es tenguin en compte en els objectius específics de centre (escola
inclusiva, cohesió del projecte pedagògic i millora dels resultats acadèmics).
Prioritzar, redactar i planificar les accions per desenvolupar el projecte de direcció.
Planificar i dinamitzar les reunions amb el professorat: claustres, comissions, equips docents per la consecució d’un projecte
educatiu...
Vetllar per una comunicació fluïda i de col·laboració amb tots els agents educatius.
Dinamitzar i fer el seguiment dels projectes i activitats del centre.
Fer el seguiment dels acords presos en claustres, consells escolars i comissions.
Repartir equitativament els recursos humans i materials del centre.
Fer un seguiment de les necessitats d’infraestructura i manteniment del centre.
AVALUACIÓ

PROPOSTES DE MILLORA
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Després de fer el buidatge de les enquestes que hem fet a totes les mestres del
centre, queda manifest que l’equip directiu vetlla per una comunicació fluïda i de
col·laboració amb tots els agents educatius. (un 100% de les respostes) També
es valora positivament la dinamització i el seguiment que en fa dels projectes i
activitats del centre ( 42.9 molt bona i un 57.1 % bona) Totes les mestres creuen
que es fa un bon seguiment dels acords presos en claustres, consells escolars i
comissions.
En quant al repartiment equitatiu les mestres han expressat el següent :

Proposam que algunes activitats en dies
especials (activitats complementàries), a
finals de trimestre... anessin més a càrrec
dels especialistes a fi de descarregar les
tutores. Una altra possibilitat és que la
darrera setmana del trimestres les tutores
no fessin torn de pati.

Les mestres que son tutores i a la vegada tenen al seu càrrec un ambient, tenen
un volum d'activitats i aspectes a resoldre que algunes persones no tenen.
Equip directiu:
Hem intentat dur a terme els objectius proposats i les tasques que ens pertoca,
tot i que el fet que la secretària era nova i la directora també ha tingut la feina de
tutoria ha suposat que algunes coses anessin un poc més endarrerides.
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4. ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE
4.1. ANÀLISI I VALORACIÓ DEL FUNCIONAMENT DELS CICLES
(en quant al calendari de reunions, temes tractats, execució dels acords presos…)
Es faran les valoracions en les dues modalitats de cicle (cicles LOE i cicles LOMCE)

AVALUACIÓ

PROPOSTES DE MILLORA

Cicle dels petits: Hem complert el calendari de reunions i
s’han preparat els temes proposats. Som un equip que ens
agrada argumentar els criteris individuals i a vegades ens costa
prendre acords.

- De cara al curs que ve, si alguna de noltros té una altra
reunió, la resta de l’equip podria avançar igualment amb
els temes pendents de tractar.
- Ens agradaria posar damunt la taula les propostes
d’aula, compartir materials, parlar sobre els objectius
mínims de l’etapa d’infantil.

Cicle dels mitjans: hem anat realitzant les reunions com
estava previst i sempre que ha estat necessari. Hem anat
consensuant els diferents temes en relació als ambients, de
centre o d’aula. Hi ha hagut bon clima i enteniment.

- Seria interessant poder tenir temps de coordinació entre
les tutores de 3r i 4t. Si es poguessin compartir
projectes o altres activitats de manera regular, seria un
altre tipus d’agrupament, amb dues edats molt afins.

Cicle dels grans: Les reunions de coordinació entre 3r i 4t han
estat bàsicament per preparar un parell de sortides
pedagògiques i l’acampada.
En el cicle dels grans, les hores dels dilluns i dimecres han estat
repartides entre cicle, preparació d’ambients i CCP, de manera
que no sempre ens hem pogut coordinar tots els membres del
cicle.

Seria positiu trobar més moments de coordinació entre 3r i
4t per posar en comú temes relacionats amb els ambients,
activitats d’aula, etc.
Dins la programació de cicle hauríem de definir més les
tasques a fer dins les hores de preparació d’ambients
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4.2. ANÀLISI I VALORACIÓ DEL FUNCIONAMENT DELS CLAUSTRES (ORDINARIS I PEDAGÒGICS)
AVALUACIÓ

Cicle dels petits: Ens ha semblat bé compartir la preparació dels claustres via
Google Drive, açò ha agilitzat la feina i tothom en pot tenir coneixement previ.
L’horari de les reunions s’ha complert, encara que reconeixem que les tutores
d’infantil no ho tenim tan fàcil per ser puntuals a les reunions de les 13:30h.
Tenir el document escrit al Drive ha facilitat també la redacció de les actes.

PROPOSTES DE MILLORA

Podem seguir en la mateixa línia.

Cicle dels mitjans: Ha estat molt àgil i efectiu poder preparar els claustres via
Drive, això permet debatre en cicle i llavors que sigui fàcil decidir. Quant als
claustres pedagògics, han estat molt profitosos i necessaris. Tant els claustres com
els claustres pedagògics s’han preparat molt bé, prèviament. Els claustres
pedagògics han estat un seguiment del que fèiem dia a dia, dels ambients, i això
ens ha donat confiança, seguretat, noves idees, reconduir aspectes concrets, etc.
Cicle dels grans: El fet d’emprar el Drive ha agilitzat els claustres permetent
escurçar la seva durada, així com les reunions de cicle per preparar-los.
El fet de fer-los els dimecres migdia ha evitat que divagàssim i anàssim més per
feina.
Pensam que s’han de mantenir els claustres pedagògics, ja que és uns dels espais
de debat comú. Tot i així, han tingut un caire més expositiu i no tant de debat.

Intentar trobar un temps per poder
extreure conclusions després dels
claustres pedagògics. Això es podria fer
en cicle o a través del Drive.
Aprofitant que són més llargs que els
ordinaris, es podrien recuperar les
dinàmiques al principi de la sessió.
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4.3. ANÀLISI I VALORACIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL CONSELL ESCOLAR
AVALUACIÓ

PROPOSTES DE MILLORA

Cicle dels petits:
Només hi ha una mestra representant del cicle dels petits al Consell
Escolar d’aquest curs i és de l’opinió que tot ha funcionat bé.
Cicle dels mitjans:
Hi ha un bon clima de feina i de compromís amb l’escola.

A fi que els mestres que no estan en el Consell
Escolar puguin fer un seguiment dels temes
tractats i dels acords, seria una proposta que
s’enviïn les actes per correu a tot el claustre.

Cicle dels grans:
Valoram positivament l’assistència i la participació dels diferents
membres.
Equip Directiu:
S’han realitzat els consells escolar que pertoquen i algun de puntual on line
(per aprovar coses urgents). Pensam que funcionen bé, tots els
representants confien molt en l’escola i ens ajuden a tenir més present les
opinions de les famílies.
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4.4. CRITERIS PEDAGÒGICS PER L’ELABORACIÓ DELS HORARIS DEL CENTRE
AVALUACIÓ
Cicle dels petits:
El fet d’ajuntar els grups de 3 i 4 anys a les sessions de
música ha estat positiu, tot i que la sessió del divendres
(10:30-11:00) no creim que hagi estat l’horari adequat.
L’horari del grup de 5 anys ha funcionat bé.
Els horaris dels ambients també ens han agradat.

PROPOSTES DE MILLORA
- Podríem plantejar-nos el concepte d’entrades i
sortides relaxades? (Hauríem de replantejar-nos
horaris)

Cicle dels mitjans:
Tot i sabent que no és gens fàcil quadrar els horaris, consideram
que els dilluns a primera hora i els divendres a darrera és bo tenir
tutoria.

Proposam que cada matí de 8.30 a 9.00 es destini a
rebre els alumnes, les famílies que ho desitgin (15’) i a fer
un cercle de bon dia (planificació del dia, posar data,
temps). Mentrestant, els fillets poden fer lectura
individual fins que comença la rotllana.

Cicle dels grans:

Proposam fer ambients de dimarts a divendres, per tal
de rebre els fillets dilluns i poder planificar la setmana.
Fer la mitja hora de lectura de 8.30 a 9.00.
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4.5. CALENDARI DE REUNIONS I AVALUACIONS. CALENDARI D’EXCLUSIVES
AVALUACIÓ

Cicle dels petits: Estan ben planificades les reunions de cada
trimestre. Ens va molt bé que l’equip directiu l’organitzi en un documnta
i ens el faciliti cada trimestre.
Hagués anat bé alguna reunió de coordinació amb el cicle dels mitjans.

PROPOSTES DE MILLORA

- Afegiríem una pregunta a l’enquesta de final de
curs per saber com han viscut , els fillets i les
famílies , el pas d’infantil a primària.
- Es proposa fer l’horari d’exclusives els migdies i
les reunions d’avaluació i formació un dimarts de
cada mes. La formació amb ponent els dissabtes.

Cicle dels mitjans:
Tenir en compte que les persones que estiguin en la
Ha estat molt ben organitzat el calendari d’exclusives, per tal de poder CCP o en les reunions de PIP, se’ls compensin
fer la planificació i els seguiment dels ambients. Per altra banda, també (d’alguna manera) les hores d’aula.
va molt bé que es passi la planificació trimestral. Tot i així, també
necessitam temps d’aula o d’ambient per poder mantenir els espais (nets,
ordenats, renovats…).

Cicle dels grans: El calendari ha estat ben planificat. En la preparació
d’ambients ha faltat especificar que s’havia de fer a cada sessió: mostrar
activitats, seguiment i avaluació dels alumnes.
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4.6. SORTIDES PEDAGÒGIQUES PROGRAMADES PER CICLE
AVALUACIÓ

PROPOSTES DE MILLORA

Educació infantil:
- El primer trimestre vam anar d’excursió a Binimel·là, tot i que estava embassat,
volem dir que ens agrada fer aquests tipus de sortides a l’entorn natural.
- El segon trimestre vam anar al teatre Principal a Maó. També està bé fer alguna
sortida de caire cultural. Aquest espectacle en concret no va ser de gaire qualitat.
Al parc des Freginal vam xalar molt.
- El campament a Santa Eularieta va anar bé. Encara que lamentam l’estat - Hauríem de fer una reclamació formala
deplorable de les instal·lacions de l’espai exterior.
InJove (Ho deim cada any i no ho
feim).
Primer, segon i tercer curs (en alguns casos):
Hem realitzat totes les sortides programades des de principi de curs. La
corresponent a l’acampada de primer i segon, l’hem realitzada durant el segon
trimestre canviant el lloc; envers d’anar a Binixems hem anat a Es Pinaret de
Ciutadella.
A més a més hem fet una sortida no programada al teatre de Maó.
La majoria de les sortides les hem realitzades conjuntament tot el cicle dels mitjans

 robam que fer les sortides juntament
T
tots els fillets i filletes dels mitjans ha
estat molt positiu ja que fomenta la
convivència. Ha estat positiu, també,
perquè s’han relacionat algunes sortides
amb les propostes als ambients. Ha estat
molt enriquidor.

Tercer i quart curs:
Veiem que aquestes dues edats tenen
Hem dut a terme les sortides planificades a principi de curs: una sortida a Ses basses molts interessos comuns i que es
de Lluriac (27/03/18) i l’acampada a Sa Vinyeta (01/06/18)
relacionen molt bé. Ha estat molt
positiu fer junts les sortides. Potser ens
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Aquestes sortides han estat molt profitoses i han ajudat a cohesionar els cursos de 3r hauríem de tornar plantejar el fet de
i 4t, que pel fet de no coincidir en els ambients, han tingut poques oportunitats de mantenir el format dels antics cicles per
crear vincle.
a les sortides, així també evitam ser
tants alumnes.

(quart en alguns casos), cinquè i sisè:

Pensam que hauríem d’aprofitat els
primers dies de setembre per fer
Hem dut a terme les sortides planificades a principi de curs: Sortida a Cala sortides per realitzar activitats de
Escorxada, a Xalubínia i a la Universitat a Alaior, al museu de Menorca i al poblat de cohesió de cicle que ens poguessin
Sant Agustí.
ajudar a les relacions internivells als
Els alumnes de cinquè i sisè van fer una sortida en caiac a Fornells a principi de curs ambients i a les hores d’esbarjo.
i a final de curs han realitzat el viatge a Mallorca.
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4.7. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
BUNYOLADA. Tots

som de l’opinió que va anar molt bé. Les taules estaven ben
situades i decorades. Les famílies dels alumnes de 5è i 6è participaren amb molta
il·lusió i ganes.

Els alumnes també valoren aquesta activitat molt bé, agraeixen que haguéssim fet vàries
versions de la recepta tradicional de bunyols, i que n’hi hagués sense seu i sense gluten per
aquelles persones que no en poden menjar. El grup de 5è i 6è estaven satisfets perquè van
fer un bon recapte de doblers destinats al viatge de final de curs.
DIADA DE PARES I MARES. És una trobada que bianual i que ens serveix per arranjar l’escola
amb l’ajuda de les famílies. Les mestres en feim una valoració positiva, ja que les feines es van fer a
consciència, hi va haver bon ambient i participació. De tota manera ens van quedar algunes tasques
pendents d’acabar que s’han hagut d’anar fent com hem pogut al llarg del curs o, simplement, no
s’han acabat. A les enquestes de final de curs, 13 famílies opinen que l’organització i el
desenvolupament va ser molt bo, per 26 famílies va ser bona, per 7 va ser acceptable, 3 famílies en
donen una valoració dolenta i 1 família la valora com a molt dolenta.

REUNIÓ PER EXPLICAR ELS AMBIENTS (22 de gener)
Vam convocar les famílies amb l’objectiu de donar a conèixer el nostre projecte pedagògic inspirat en
els ambients de joc i aprenentatge. La valoració que en fem les mestres és prou positiva, ja que
l’assistència rondà el 50% i fou una trobada pedagògica molt vivencial i participativa. Els pares i
mares que hi van participar també van valorar aquesta oportunitat de viure de primera mà el que fan
els seus fills i filles a l’escola i ens encoratjaren per la feina feta.
Sense tenir-ho programat a la PGA, també vam celebrar una trobada per mestres, ja que algunes
escoles s’havien interessat en la nova manera de fer feina, aquesta reunió va tenir molta assistència i
la valoram positivament.
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NADAL Com ja sol ser habitual vam elaborar els ornaments de l’arbre de Nadal que l’Ajuntament

posa al Pla de l’Església. La sensació que tenim a l’hora de valorar-la té un gust agredolç, ja que els
follets varen quedar molt polits, però es van fer malbé durant tant de temps a la intempèrie. No
vam poder evitar que se’ns omplissin els pots d’humitat.
Per altra banda, i degut al mal temps el dia del concert, vam haver de cantar les nadales a la sala
polivalent. El concert va estar molt animat amb els instruments de percussió que sonaren els més
petits, fet que uns consideren positiu i d’altres no tant. Es proposa de cara a altres anys obrir les
portes vermelles per tal que l’aforament de la sala sigui major.
Les famílies, a l’enquesta de final de curs, en fan una bona valoració de l’activitat.

CARNAVAL A principi de curs les mestres vam decidir que enguany no faríem disfresses
especials ni organitzaríem la rua pel poble, ja que el nou projecte dels Ambients ens exigeix
molta energia. Sí que vam fer venir en Canuto un parell de dies i vam fer el tradicional
berenar de sobrassada torrada. Ens va semblar bé fer-ho així i també els resultats.
En la valoració dels alumnes veiem que no els va agradar la proposta d’anar vestits amb la
roba a l’inrevés, i de fet, no va funcionar gaire. Anar a escola amb els pijames posats els
encanta, però es suggereix no repetir-ho l’any que ve perquè ja ho hem fet molts d’anys.
De les activitats complementàries valorades per les famílies, aquesta és la que surt amb
pitjor valor. Ens imaginam que prescindir de la rua no els ha agradat gaire.
DIADA FRANCESC D’ALBRANCA. Com cada any, el darrer dia del 2n trimestre, vam
celebrar la diada, berenant junts de xocolati i coca bamba. Després els alumnes de
primària van participar als jocs que havien preparat els de 5è i 6è. Els alumnes d’infantil
van fer una pinyata al pati petit. La valoració que se’n fa és bona, tot i que es proposa que
tornem a cantar alguna cançó o fem alguna activitat conjunta a part del berenar.
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PORTES OBERTES És una de les activitats més ben valorades per les famílies a les
enquestes. Les “portes obertes” és una ocasió especial perquè els alumnes i les seves
famílies (hi ha molta participació) passin una estona relaxada a l’escola i els mostrem tot
el que feim i com ho feim. Enguany hem aprofitat la diada per muntar l’exposició “Entre
fronteres”, de la Xarxa de Centres Cooperants. Va ser una activitat molt vivencial i
carregada de simbolisme.
DIA DEL LLIBRE No teníem previst preparar cap activitat general, com a centre, potser
sí que a nivell d’aula alguns grups van contextualitzar la programació en aquest sentit.
El grup de 5è i 6è, ja dins el mes de maig, van representar l’obra “Petons de mandarina” i
van convidar els alumnes de l’escola i les famílies perquè poguessin gaudir de l’espectacle.

EXCURSIÓ A LA PLATJA Donant suport a la campanya de reivindicació que ha fet
l’ACR per recuperar l’ús públic del camí de Binigaus, enguany tots els alumnes de primària
i també el grup de 5 anys hem caminat des de l’escola fins a la platja. Aquesta ha estat la
nostra excursió de final de curs i s’ha de dir que, en general, n’estem satisfetes. (Els
alumnes de 3 i 4 anys van fer l’anada i la tornada en bus, la resta només la tornada).
S’ha de dir que algunes famílies van mostrar la seva preocupació perquè no hi havia servei
de vigilància a la platja que vam escollir.
FESTA DE FINAL DE CURS Aquest curs s’han preparat unes actuacions amb el mateix
fil conductor: el Ritme corporal, un treball que han anat fet els alumnes d’infantil i
primària al llarg de tot el curs a les sessions de música. Creiem que el resultat ha estat
positiu i estem contentes també de la proposta final en la qual vam convidar les famílies
perquè balléssim tots junts a la pista. Hi va haver prou participació i ens ho vam passar bé.
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4.8.VALORACIÓ DEL RÈGIM D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS
Avaluació per cicles

Propostes de millora

Cicle dels petits
Creiem que els espais que utilitzam estan ben organitzats.

Volem fer una bona tria de materials i ordenar aules i
magatzems.

Cicle dels mitjans
Pensam que els espais comuns són mals de mantenir ordenats i nets.
Consideram que a la biblioteca no se li treu prou rendiment.

El dia a dia no permet gaire mantenir-los, però això,
estaria bé tenir una sessió de feina de neteja
trimestral. Tal vegada, els darrers dies de trimestre,
s’hi podrien dedicar alguns especialistes que ho
tenguin bé.

Cicle dels grans
Al magatzem som conscients que amb el dia a dia les coses no queden
col.locades com cal. També hem de tenir en compte que si els alumnes
entren al magatzem no deixen les coses com estaven.

Estam d’acord amb les propostes del cicle del mitjans.
Però hem de tenir clar què podem tirar i que no
podem tirar.
“A vegades guardar, fa sunya”
El romanent de plàstics, taps, bòtils sols es que cabin
dins un recipient.
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5. AVALUACIÓ
5.1. AVALUACIÓ DELS ALUMNES: assoliment d’objectius, anàlisi dels resultats obtinguts…
AVALUACIÓ :

PROPOSTES DE MILLORA

Classe de 3 anys: És un grup petit, alegre i, en general, participatiu davant les
activitats proposades per la mestra i mostren molt interès per la literatura infantil. El
fet de que sigui un grupet petit, ajuda a que es respiri un molt bon ambient, un
ambient de benestar, tot i que en algunes ocasions hi ha fillets que tendeixen a
esvalotar-se una mica per tal de cridar l’atenció a la resta del grup i en alguns
moments volen transgredir les normes. La relació entre ells és bona, tots es
respecten, però aquest darrer trimestre he observat que alguns d’ells, a vegades,
exclouen a una companya. Davant aquesta situació s’han fet reflexions en gran grup,
però s’ha de seguir treballant. El fet de ser poquets fa que tots es coneguin molt i
tinguin més confiança entre ells, això és positiu, però també, en algunes ocasions,
quan algun fillet o filleta de l’aula s’esvalota una mica ho passa a la resta de grup.
A nivell d’autonomia i hàbits es veu una diferència significativa respecte al primer
trimestre. En general, són bastant autònoms (es treuen i posen les sabates, són
responsables de les seves coses, es renten les mans, repleguen la taula un cop han
berenat, posen els calcetins de psico,...). La majoria s’esforcen en fer les coses i el fet
de veure que són capaços d’aconseguir el que es proposen els dóna seguretat i
confiança amb ells mateixos. El reforç positiu els ajuda molt.
Pel que fa referència als hàbits i rutines d’aula a dia d’avui ho tenen molt interioritzat,
la majoria. El fet d’anticipar dia a dia el què farem penso que ha ajudat molt a
estructurar-se.

Classe de 3 anys
Seguir treballant les emocions
(regular les emocions, saber-les
gestionar,....), la capacitat d’escolta i
d’espera.
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Durant el curs s’ha fet feina amb les emocions: com ens sentim, perquè ens sentim
així, que podem fer per estar contents, que es el que ens agrada i el que no, com
podem dir les coses,...per tal de controlar i gestionar les emocions. Aquesta feina ha
ajudat les reflexions que s’han fet davant petits conflictes, però així i tot s’ha de seguir
treballant.
Aquest tercer trimestre s’han dut a terme activitats on han pogut participar les
famílies dins l’aula. Això ho valor positivament, ja que tant les famílies com els
infants ho agraeixen. Les famílies els agrada veure com són les rutines a dins l’aula i
quin es l’ambient que es respira dins aquesta, i els infants quan venen les famílies es
senten privilegiats i les seves cares d’alegria i felicitat ho diuen tot. Aquestes
experiències enriqueixen molt.
Respecte a la lectoescriptura cal dir que durant el curs s’han fet jocs de lletres, però
en tot moment s’han respectat els ritmes dels infants. Hi ha infants que mostren més
interès que altres. Tots escriuen el seu nom, els que mostren més interès per les
lletres l’escriuen sense tenir el model davant, i la resta ho fa amb el model present.
I la lògica matemàtica s’ha treballat a partir de diferents jocs de comptatge, de
motricitat fina, jocs per figures, activitats quotidianes com el calendari,...
Classe de 4 anys
És un grup on es respira benestar i fa bon fer feina. Els agrada participar a les
converses i es fan algunes dinàmiques de grup.
Les rutines i el “Bon dia” va molt bé per avançar el què es farà aquell dia, o marcar
alguna data important.
Quant a hàbits i autonomia segueix havent-hi una clara evolució. Se’ls anima a
provar-ho, a demanar ajuda ajuda, a ajudar-se entre ells. Requereix temps i
paciència, a poc a poc, anem respectant els ritmes, els feim costat i els animam a
provar-ho.

Classe de 4 anys
Hi ha aspectes que sempre s’han de
seguir
treballant
com:
l’autoconeixement, la gestió de les
emocions, el respecte i la confiança
amb un mateix i cap als altres,
l’espera, l’esforç, la frustració ..
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Pel que fa a l’aprenentatge més acadèmic, hi ha diferents ritmes i interessos, així i tot,
tots van avançant. Destaquen un grupet de filletes molt dispostes i motivades envers
l’aprenentatge (sobretot la lectoescriptura). S’ha treballat la lògica-matemàtica a
partir de situacions quotidianes i els jocs de taula, on intervenen aspectes numèrics i
habilitats socials i personals (el torn d’espera, la frustració…). No és un grup que
dibuixi gaire espontàniament (prefereixen les construccions o la missatgeria, i
s’entretenen bastant en el joc). S’ha dedicat un temps setmanal per a la
representació, i han anat adquirint major destresa en el traç. I xalen moltíssim en
propostes plàstiques d’experimentació i manipulació amb materials i tècniques
diverses. Ho viuen amb tots els sentits.
Classe de 5 anys
S’han assolit els objectius mínims establerts per 5 anys. Hem de tenir en compte
però, que aquests objectius fixats i compartits pel cicle, fan referència a aspectes de
caire bastant acadèmic com: reconeixement i traç dels nombres (apartat de l’àrea de
coneixement de l’entorn), introducció a la lectoescriptura, (apartat de l’àrea de
llenguatges)…
Si ens fixam amb tots els indicadors de qualificació de les tres àrees i també
consensuats amb el cicle, he de dir que hi ha un bon nivell d’assoliment, encara que
no total i per tant amb aspectes a millorar i seguir treballant.

Classe de 5 anys
Alguns aspectes a millorar dins el
grup són
sobretot d’autocontrol:
capacitat d’espera, necessitat de
baixar el to de veu, capacitat d’esforç,
regulació de les emocions tant
negatives com positives d’alguns
alumnes...

Primer:
Primer:
És un grup participatiu, dinàmic i entusiasta i en ocasions un poc esvalotat. És un Tenir present la necessitat d’alguns
grup que mostra interès pel que es treballa i té ganes d’aprendre coses noves. A més, fillets/es de rebre reforç en les àrees
és participatiu i s’esforça davant les tasques que es realitzen. Respon molt bé davant instrumentals.
les demandes dels mestres.
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Pens que la relació entre ells és bastant bona. S’ha tingut molt en compte el tema de Seguir treballant el tema de l’escolta,
la cohesió de grup, i s’han fet dinàmiques per fomentar-ho. Diria que tots es senten les emocions i el benestar personal i
integrats i respectats. Així i tot, quan sorgeix algun petit conflicte es van donant de l’aula.
pautes per aprendre a resoldre-ho.

Que els/les alumnes participen més,

Pel que fa al tema d’autonomia es veu una clara evolució. Cada vegada són més en la mesura de les seves possibilitats,
autònoms i s’ajuden entre ells. Tenen bastant integrades les normes i ja són bastant en les decisions organitzatives i de
conscients si algú fa algun comportament no adequat. Acostumem a xerrar-ne. Les convivència de l’aula.
dinàmiques del “cercle” ha estat un molt bon recurs, per expressar-se, conèixer-se i
respectar les convencions socials (l’escolta, l’espera, el to de veu...)
Va molt bé explicar-los com ens organitzem el dia. Els orienta molt i poden preveure
el què faran.
Els resultats obtinguts són en general positius. Tots han assolit els objectius marcats
a principi de curs. Dintre del grup, podem trobar tres nivells bastant diferenciats: un
grup que segueix un bon ritme, uns altres que van fent i necessiten qualque ajuda per
avançar, i un altre que presenten més dificultats i requereixen de més atenció i ajuda.
Durant el curs s'han fet quatre demandes a l'Eoep.
Segon: Els fillets i filletes de segon promocionen tots al curs de tercer.
En general és un grup feiner amb ganes d’aprendre. Es solen implicar el màxim en
totes aquelles activitats que duim a terme.
S’han cobert les expectatives dels objectius proposats pel curs.
Hem de destacar un grupet de cinc alumnes que mostra molta facilitat en l’adquisició
de coneixements.

Segon:
Hem de tenir en compte els fillets en
necessitats per fer reforç des de
principi del curs que ve.
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Tots han millorat respecte a principi de curs si bé hem hagut d’aplicar ACIS a un fillet
en l’àrea de matemàtiques i de llengües.
Per altra banda hi ha una filleta que mostra algunes dificultats en les àrees de
llengua, sobre tot en la lectura. Esteim pendents d’un diagnòstic per part de
l’especialista d’optometria. Així i tot aquest trimestre ha millorat en comprensió
lectora i expressió escrita.
Aquests dos alumnes han rebut reforç durant tot el curs en les àrees de llengües i
matemàtiques.
Tercer: El grup té bones actituds de treball. Tots els fillets mostren interès i Tercer:
entusiasme en les propostes que se’ls fan. Al llarg del curs han millorat els hàbits
d’ordre, recollir i recordar dur material/deures.
Quant a les relacions entre ells, aquest any s’han incorporat dues filletes noves. Això
ha comportat dedicar temps als cercles de conversa, un quartet cada dia a primera
hora i a la tutoria, per tal d’oferir espais de conèixer-se amb la resta de fillets i amb la
mestra. A dia d’avui, podem dir que estan integrades en el grup.
Quant a la relació entre els fillets i la mestra, val a dir que és bona perquè hi ha un
vincle basat en el respecte i l’ajuda que possibilita el seguiment i la tasca educativa
amb tots. Tot i així, val a dir que hi ha diferents necessitats, en alguns casos de
reconeixement i en d’altres, de contenció i foment de l’autocontrol.
Quart: S’han assolit els objectius mínims per a tots els alumnes, tenint en compte
que a un alumne se li han fet adaptacions curriculars no significatives en les àrees de
llengües i matemàtiques. Un altre fillet supera molt justament els objectius mínims i
per tant convé que sigui tingut en compte com a possible alumne de reforç el curs que
ve.
Cal dir que dins el grup d’alumnes hi ha molta diversitat cognitiva i en general és un
grup que té més habilitats per a l’àrea matemàtica que per les àrees lingüístiques.

Quart: Cal que el proper curs
s’insisteixi molt en el treball de
diferents tipologies de textos (un dels
seus punts dèbils és l’ortografia i
l’expressió escrita).
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Pel que fa a preferències, els agrada molt treballar amb projectes de ciencies naturals
i socials.
A grans trets, són fillets/es motivats per als aprenentatges, si bé necessiten que la
informació sigui sempre presentada de manera molt atractiva i dinàmica.
Un fillet ha estat diagnosticat per l’EOEP com a alumne d’altes capacitats.

S’ha de tenir en compte també que
per a aquest alumne amb altes
capacitats
s’han
d’adaptar
els
continguts necessaris per tal de
garantir el màxim desenvolupament
de les seves capacitats.
També s’ha de continuar treballant
molt en el tema de l’acceptació social
d’un alumne.

Cinquè i sisè: El grup de cinquè promociona a sisè, tot i que hi ha un alumne que
no ha superat els objectius mínims de llengua, però que per les seves característiques
personals, s’ha valorat que continuï amb els mateixos companys.
L’alumnat de sisè també promociona a l’institut, sols hi ha un alumne que
promociona amb una assignatura suspesa.
El grup en general ha millorat des de principi de curs, sobretot en les àrees de
llengua. A matemàtiques presenten més dificultats.
Comparant les proves inicials i les finals de llengua catalana es produeix una millora
en els resultats de les proves finals, tant en expressió escrita com en comprensió
escrita.
A matemàtiques es veu una evolució positiva en operacions, però no tant en resolució
de problemes.
En les proves IAQSE les valoracions més baixes són de matemàtiques i ciència i
tecnologia.

Cinquè i sisè: Evidentment haurem
d’establir estratègies perquè l’alumnat
pugui millorar en la competència
matemàtiques, tant a l’aula com a
l’ambient .
També s’haurà de continuar fent un
acompanyament molt directe a
l’alumne que no ha aconseguit els
objectius mínims del curs i programar
un suport important des de l’inici de
curs.
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5.2. AVALUACIÓ DE LA TASCA DOCENT: disseny i desenvolupament d’activitats; materials, espais,
agrupaments; mesures d’atenció a la diversitat; criteris i indicadors d’avaluació.
AVALUACIÓ :

PROPOSTES DE MILLORA

Classe de 3 anys
Classe de 3 anys
. Les activitats que s’han dut a terme s’ha intentat que fossin globalitzades i
significatives, on tinguessin cabuda l’experimentació, l’expressió plàstica,
l’expressió oral,...
El primer trimestre es va dur a terme l’adaptació. El segon trimestre es tenia
pensat començar l’activitat de la capsa de vida, préstec de llibre,...però degut a
la baixa de la mestra s’han iniciat el tercer trimestre, per tant aquest darrer
trimestre s’han dut a terme diverses activitats com:
CAPSA DE LA VIDA: ha consistit en que cada infant ha presentat la seva capsa
de vida amb l’ajuda i acompanyament de la seva família (pare i/o mare). S’han
treballat els objectius com: conèixer-se a un mateix, conèixer-nos entre
nosaltres, cohesionar el grup i fomentar el respecte cap als altres. També ha
estat un bon moment per seguir treballar l’actitud d’escolta i atenció, així com
també l’expressió oral dels infants. La veritat que la valor positivament, perquè
els infants es mostren molt satisfets davant l’activitat, tot i que algunes famílies
no han sabut fer una tria conscient de tot el que es posava a dins la capsa.
SERVEI DE PRÉSTEC: dins l’aula cada fillet va decorar una bossa de tela, la
qual s’ha fet servir per dur el conte triat de la biblioteca de casa a escola i
d’escola a casa. Cada fillet/a cada divendres ha triat un conte de la biblioteca
d’aula per emportar-se a casa. A més, s’ha dut a terme un registre per tal de
saber quins contes s’han emportat a casa i han valorat aquests contes. Aquesta
activitat la valor positivament, el sistema de fer el registre ha funcionat molt bé,
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i els infants han tingut molt bona resposta davant aquest. Els ha resultat un
recurs fàcil i això ha fet que es pogués fer de manera autònoma.
EL NOSTRE COS, ELS CINC SENTITS: la titella, en Paff, cada setmana ens ha
visitat per presentar-nos un sentit i unes activitats per treballar aquest sentit. A
través d’aquesta activitat s’ha treballat les parts de cos i el coneixement dels
sentits (vista, oïda, gust i tacte). Els infants davant tots els jocs s’han mostrat
participatius i actius.
Pel que fa a la preparació de materials i mobiliari d’aula intent que sigui de
qualitat; donant importància a l’estètica i l’ordre. Intento que sigui així, però
considero que sempre es pot millorar.
L’aula és molt gran, una part de l’aula està destinada a l’ambient domèstic i
l’altre part, a l’aula on es duen a terme les activitats del dia a dia (conversa,
biblioteca d’aula, espai de treball,...). El fet de ser un grup tant reduït, fa que
l’aula ens quedi gran. Des del segon trimestre l’espai on hi ha l’ambient
domèstic només el poden fer servir a l’hora d’ambients.
Classe de 4 anys: Al llarg del curs hi ha hagut uns quants canvis pel que fa a Classe de 4 anys: Faig algunes reflexions a
la composició del grup, una filleta ha estat baixa, i dos fillets s’han incorporat. nivell de cicle:
S’ha posat especial atenció a fer una bona acollida i acompanyament, i diria que
- Volem entrades relaxades també els
el caràcter obert i les ganes de jugar i relacionar-se han facilitat molt l’adaptació
grups de 4 i 5 anys? Pens que algunes
al grup. Per part del grup també hi ha hagut una bona acollida.
famílies del grup es sentirien més
Intentam dissenyar activitats globalitzades que tenguin en compte els diferents
respectades, i jo també, per poder
interessos i necessitats del grup. I el resultat final pot tenir diferents formats, a
atendre més individualment.
vegades por ser un recull individual de les propostes (primer trimestre), altres
- Si feim entrades relaxades, com
un àlbum d’aula (segon trimestre, “LA MALETA”, elaborat amb els famílies a
organitzam l’horari? Quin espais
partir del tema de les migracions), i d’altres una activitat pel poble (exemple:
oferim, i quines persones esteim
disponibles?
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tercer trimestre “UN RAM PER ES MIGJORN GRAN”), conscient de treballar
diferents valors.
Quant a espais i materials, s’intenta fer una tria acurada de materials i
disposar-los amb recipients adequats afavorint l’estètica i l’ordre. Algunes
propostes van canviant i renovant-se al llarg del curs, a fi de despertar l’interès
dels infants i ajustar-se a les seves necessitats (propostes de joc, compra de
materials…). Enguany hem comprat unes escumes rodones per la conversa, les
famílies ho han folrat i cadascú ha disposta del seu coixí. El fet de tots tenir la
mateixa mida és un exemple de petits detalls que afavoreixen l’ordre.
El grup de 4 anys ha tingut diferents ocasions per conèixer els companys de
cicle, interactuar i/o establir nous vincles: ha assistit a les sessions de música
juntament amb el grup de 3 anys, i a les sessions de psicomotricitat amb mig
grup de 5 anys. I als ambients coincidien un grupet de les tres edats. En faig una
bona valoració dels diferents agrupaments que hem fet.
Valor positivament el fet d’haver pogut disposar d’una aula pel grup, i una aula
per l’ambient de construccions.

-

-

-

-

Classe de 5 anys:
El fet que cada trimestre hi hagi hagut noves
incorporacions d’alumnes dins el grup ha provocat que a l’hora de programar
activitats, oferir materials, propostes… s’haguessin de tenir en compte costums,
hàbits, nivells d’habilitats... molt diverses. Hem procurat ser oberts i flexibles
amb la diversitat i crec que en general, els nouvinguts si han trobat ben acollits.

Si xerram de respecte a l’infant,
potser ens hem de plantejar alguns
temes com, les propostes què feim són
per tots, a alguns els ho aconsellam, a
altres si volen… Aquest fet ens du a
revisar els mínims que tenim escrits i
acordats els considerem adequats, si
treballem i dediquem recursos i
energies a assolir-los.
Si fixem la mirada en l’estètica i
l’ètica, potser ens convé fer una bona
tria de materials: neteja i llistat de
materials i propostes interessants pel
cicle, i a disposició de tots els grups.
Canviar la sessió de música del
divendres, de les 10:30 a les 11 no ha
estat un bon horari.
Oferir un ambient de música un dia a
la setmana.

Classe de cinc anys: Que l’ambient d’art, si
s’ha de seguir realitzant dins una aula,
comparteixi l’espai amb el grup menys
nombrós, pel curs 18-19, amb el grup que
cursarà 5 anys.
Per altra banda, pens que si algun any, les
tutores poguessin quedar 2 anys seguits a la
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L’espai destinat a la tutoria de 5 anys ha resultat massa escàs per a un grup de mateixa aula, es minvarien els esforços que
14 infants, tenint en compte que aquest mateix espai ha estat compartit amb s’ha de fer cada any tant a final com a principi
l’ambient d’art.
de curs, en quant a reorganització d’aula.
Si per convenciment o perquè finalment es
redueix el nombre de tutores d’ed. infantil i es
fan agrupacions d’edats heterogènies s’haurà
de fer un altre plantejament de repartiment
d’espais.
Primer: Els fillets i filletes de primer s’han adaptat bastant bé al cicle de
primària.
En el segon trimestre s’ha incorporat una filleta nova que ha estat molt ben
rebuda i s’ha integrat fàcilment al grup.
S'han tingut en compte, en general, els coneixements previs dels alumnes, els
seus interessos i el ritme d’aprenentatge de cadascú a l'hora de programar les
activitats.
La dinàmica seguida dins l’aula normalment ha estat fer un cercle on planificam
el què farem durant el dia. Hem combinant feines individuals, en parella i en el
treball cooperatiu en petit grup.
Hem intentat realitzar activitats obertes i variades per tal que cada un les
pogués resoldre segons les seves possibilitats.
Ens hem agrupat amb els fillets i filletes de segon i de tercer per a la realització
d’algunes sortides i per fer els ambients. Amb els alumnes de segon hem
realitzat l’acampada.

Primer: Continuar treballant activitats
cooperatives, però també tasques que
segueixin fomentant la seva autonomia i
autoestima.
Hem de tenir en compte els fillets amb més
dificultats i la necessitat de dur a terme un
reforç més individual.
Aprofitar quan tinguem reforços en fer feina
en petits grups.
Fer un recital de poesia que tenia pensat
fer-ho aquest curs, ho vam iniciar però
després per falta de temps no ho hem fet.
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El material utilitzat ha estat els quadernets de treball, i sobretot fitxes
elaborades per les mestres i material manipulatiu. S’ha utilitzat les TIC com a
font de consulta i per fer qualque joc amb la pantalla digital.
Les famílies han intervingut en les activitats de conta-contes donant bon
resultat.
S’ha estructurat l'àrea de llengua en dos blocs: una sessió de lectura i
comprensió lectora i una altra on tractàvem aspectes més d’escriure. Dins el
blog de llegim hem llegit llibres, notícies, poesies, hem fet lectura col·lectiva i
individual. En les sessions d’escriure es realitzaven activitats d’escriptura
combinant activitats individualitzades i activitats de treball en equip.
En llengua castellana s’han treballat projectes, a on hem estudiat el tema dels
taurons i dels volcans.
L’àrea de matemàtiques s’ha treballat en dos blocs: Resolució de problemes i
càlcul mental, i una altra sessió setmanal on fèiem racons matemàtics i/o
introducció de nous continguts.
Segon: En aquest curs s’ha incorporat una filleta nova que ha estat molt ben
rebuda i s’ha integrat fàcilment al grup.
En general hi hagut un bon clima de feina si bé, a vegades, han sorgit petits
conflictes relacionats amb el tarannà d’alguns alumnes. Així i tot s’han resolt
amb facilitat.
Durant aquest curs hem compartit l’aula de segon amb l’espai destinat a
l’ambient “Entendre el món” del mitjans. En principi no hi ha hagut massa
dificultats si bé ha implicat el canvi de mobiliari de lloc de forma diaria.
El fet de treballar pels ambients ha facilitat molt la relació dels alumnes amb els
altres companys de primer i tercer curs. Així mateix, hem realitzat sortides
pedagògiques que ha ajudat a integrar-se més.

Segon: Cara al proper curs hauríem de
dissenyar els espais dels ambients de tal
forma que no fos necessari canviar-los segons
els tipus d’activitat que es realitzi.
Seria molt interessant seguir pensant
activitats en les que es puguin relacionar tots
els alumnes del grup dels mitjans.
Hem de seguir treballant aspectes de relació
social . Per altra banda, seguir fent la tutoria
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En algunes ocasions determinades hem fet alguna activitat únicament amb els amb aquelles famílies que necessiten
fillets i filletes de primer.
orientació sobre diferents aspectes com pot
Dins l’aula hem treballat en diferents agrupaments, segons l’activitat. Així hem ser valors i normes a casa, autonomia...
fet feina individual, en parella , petit grup i gran grup.
El material utilitzat ha estat en la seva majoria dissenyat per la mestra partint
de les necessitats de cada moment (material imprès, vídeos, jocs, llibres de
lectura, còmics, bloc…)
Per dissenyar els objectius que hem seguit al llarg del curs, hem tingut en
compte les idees prèvies dels alumnes i sobre tot hem tingut en compte aquells
fillets amb més dificultats ,pel que hem utilitzat el reforç individual , o bé per
part de la mestra o bé per l’especialista PT.
A mesura que hem anat dissenyant les activitats hem anat avaluant el seu
resultats a fi de reforçar aquells aspectes que no es tenien prou adquirits.
Estic contenta de l’evolució que ha anat fent el grup. S’han implicat molt en les
diferents activitats i es motiven amb facilitat.
Tercer: Enguany s’han incorporat a aquest grup dues filletes. El grup s’ha Tercer:
enriquit d’aquest fet i s’han generat noves relacions positives. Les activitats que
- Mantenir el treball de lectura,
s’han anat fent al llarg del curs s’han viscut amb molta intensitat i ganes
aprofundint en la part de comprensió.
d’aprendre al màxim. Aquí hi ha un breu resum.
I en alguns casos també en la velocitat
lectora.
El treball de ciències naturals i socials s’ha desenvolupat a partir de tres àmbits
- Posar èmfasi en la resolució de
de propostes .
problemes matemàtics a partir de
·
Cicle de conferències sobre l’Univers i el cos humà
desenvolupar
estratègies
de
·
Les visites als jaciments prehistòrics: Cornia Nou, Sant Agustí, la Naveta
comprensió.
des Tudons i al Museu Municipal de Ciutadella que han conclòs tot un any
- Seguir amb les lectures col·lectives.
de visites i recerques sobre el món de la prehistòria de Menorca.
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·

A l’ambient d’Entendre el món, s’han treballat diferents blocs de
continguts de científics. I a l’ambient d’Experimentació en anglès, s’han
treballat les màquines simples, les construccions en paper i els circuits
elèctrics.
El treball de llengua i literatura catalana i castellana s’ha enfocat en la
reescriptura de: El viatge i Rita Robinson (basat en el llibre de Mikel Valverde),
en castellà. L’altre camp de feina ha estat la millora de l’escriptura, en concret,
d’algunes faltes d’ortografia molt recurrents: la –r muda (cantar, llegir,
humor...), la b i la v, la g i la j i les paraules que s’escriuen amb h. Les estratègies
metodològiques emprades han estat els exercicis de consciència fonològica
(com sona?), l’ observació de paraules de model, treball d’escriptura de frases a
partir d’una pauta Montessori i finalment, exercicis d’agudesa-memòria visual i
dictats preparats.

-

-

Mantenir les conferències i promoure
els diferents tipus d’agrupaments per
fer-les, i seguir oferint les hores de
tutoria del capvespre per treballar amb
la tutora si cal ajuda.
Promoure més activitats entre els
grups de 3r i 4t.
Mantenir l’estoneta de bon dia (15’)
per tal d’acollir els alumnes i les
famílies.

A banda, també hem treballat la lectura expressiva a partir del Rita Robinson,
Rondalles Menorquines, Las historias del pequeño Bábachi, Contes de bona nit
per a nenes rebels i El zoo de Pitus (Sebastià Sorribas i Roig, 1966).
També hem fet proves estandaritzades per avaluar, de manera sistemàtica, la
velocitat i comprensió lectora i podem constatar que tots els fillets del grup han
millorat considerablement la velocitat i en gran part també la comprensió
lectora.
A matemàtiques ens hem ben endinsat en les quatre operacions (suma, resta,
multiplicació i divisió) i la seva aplicació als problemes matemàtics. Ens hi
hem anat introduint a partir de situacions quotidianes i amb l’ús de materials
manipulatius. Comprendre el sentit de les operacions matemàtiques a través
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d’activitats i situacions pràctiques, en grup o en parelles, ha permès inventar
estratègies per resoldre problemes de repartir una quantitat gran en diferents
parts iguales. En aquesta línia també hem treballat les fraccions i algunes
operacions (suma i resta).
Pel que fa als problemes, ens hem dedicat molt a escenificar-los, a
comprendre’ls a partir de materials manipulatius, però sobretot a dibuixar-los.
És la única manera per poder millorar la comprensió del problema (quan ja el
podem imaginar tenim més idees de com resoldre’l!). Ja parlam de problemes
més complexes perquè requereixen de més d’una operació matemàtica, i fa molt
més difícil identificar bé tots els passos a fer per recaptar la informació
essencial. També requereixen molta més concentració!
I aquests darrers dies, hem reforçat conceptes i càlculs relacionats amb la
mesura: temps i doblers, longitud, massa i capacitat. Tots aquests conceptes
s’havien treballat durant tot el curs, de manera molt experimental, en l’ambient
matemàtic, però calia sistematitzar alguns aspectes i deixar-los ben assolit per
l’any que ve tornar-los a remirar.

Quart: S’ha intentat en la mesura que ha estat possible, dissenyar activitats
globalitzades, integrant totes les àrees en un projecte.
No sempre ha pogut ser així, atès que els ambients han fet minvar molt les
sessions de la tutora amb els alumnes, aquestes sovint s’han hagut d’enfocar al
reforç i entrenament de certs continguts específics.
Les activitats s’han presentat en gran diversitat de formats, així com també s’ha
intentat arribar a la consecució d’un producte final, com a cloenda d’un tema,
projecte, etc.

Quart: Pel curs que ve, cal repensar la
distribució de l’aula (si els alumnes poden
emprar les mateixes taules que s’emprin per a
l’ambient, a fi de no duplicar mobiliari i tenir
més espai disponible).
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Els alumnes han treballat amb materials diversos: quadernets (molt
ocasionalment), programes digitals (Seterra, Google Earth, Power point,
Kahoot, etc.), llibres de consulta, ordinadors per fer recerca d’informació,
material manipulatiu per a les matemàtiques, quadern, fitxes, etc.
Pel que fa a l’espai, enguany amb els ambients els alumnes han tingut
l’oportunitat de treballar en aules de matèries específiques, a més de l’aula de
referència. L’aula s’ha hagut de compartir amb l’ambient d’experimentació, fet
que de vegades dificulta la distribució que desitjaríem (el darrer trimestre hem
prescindit del racó de biblioteca per cedir-lo al projecte que hem desenvolupat
dins l’ambient).
Quant als agrupaments, s’han dut a terme diverses modalitats:
-gran grup
-grups petits (treball cooperatiu)
-individual
-desdoblaments durant les hores de suport de la mestra PT (càlcul mental,
lectura col·lectiva en petit grup…)
-reforç individual amb la mestra PT

S’hauria de seguir tenint en compte a aquests
dos alumnes, ja que poden desenvolupar al
màxim les seves capacitats si se’ls ofereixen
continguts extra de matemàtiques.

Pel que fa a les mesures d’atenció a la diversitat, cal dir que les activitats
dissenyades han estat molt obertes, intentant que s’adaptassin a les capacitats
de cada alumne. Així i tot, s’han fet ACIs no significatives de les àrees
instrumentals a un alumne. A altres dos alumnes s’han adaptat també
continguts matemàtics per damunt dels estendards de 4t.
Cinquè i sisè
Cinquè i sisè:
Les activitats programades venien marcades per l’horari d’aula. Les hores Consider que hem de continuar donant
dedicades a projectes es realitzaven activitats més globalitzades tenint en importància a l’hora de lectura.
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compte la temàtica que es treballava. Les hores dedicades a llengua o
matemàtiques s’aprofitaven per reforçar conceptes: normes ortogràfiques en la
preparació de dictats, realització de diferents tipus de text ( sovint relacionats
amb el projecte que treballaven) i a matemàtiques explicació de continguts i
resolució de problemes.
Ha estat molt engrescador pels alumnes les hores dedicades a lectura, els llibres
escollits els han motivat molt.
A l’aula s’han afavorit diferents agrupaments, principalment el treball en equip.
Les activitats realitzades han possibilitat que l’alumnat amb dificultats les
pogués fer al seu ritme, tot i que , a un alumne se li han fet adaptacions d’accés.
Els alumnes de cinquè i sisè han realitzat les mateixes activitats i treballat els
mateixos continguts. La diferència s’ha tingut en compte a l’hora d’avaluar, ja
que els criteris no han estat iguals per un curs que per un altre, sobretot a
matemàtiques i en comprensió lectora.

Dissenyar un pla de feina de matemàtiques i
sobretot, analitzar si els criteris que seguim
per treballar els diferents continguts són els
més adequats.

Mestra de psicomotricitat:
Hem seguit realitzant les sessions de psicomotricitat amb el mateix enfocament
de Bernard Aucouturier, una estructura que ens funciona i ens agrada. El grup
de 3 anys, amb dues sessions setmanals, ha anat integrant les rutines i tots
xalen i participen activament.
Aquest curs hem provat de mesclar fillets i filletes de 4 i 5 anys, un grup
heterogeni el dimarts i un altre el dimecres. He de dir que el resultat ha estat
positiu, tot i que, en general, hem comprovat els que alumnes de 5 anys solen
jugar amb els de 5 i els de 4 amb els de 4.
Amb aquest grup dels més grans hem qualque dia hem anat introduint qualque
joc cooperatiu i qualque circuit de manera puntual. Ens serveix per avaluar

Mestra de psicomotricitat:
Ja sé que potser és demanar massa, però
m’agradaria poder fer les sessions, almenys
les dels més grans, en la primera franja de
matí, ja que la sessió resulta molt més
complerta i profitosa.
M’hauria agradat repetir la reunió pedagògica
per a les famílies sobre el valor de la
Psicomotricitat a l’escola, però aquest curs he
hagut de prioritzar altres presentacions i
activitat de centre.
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algunes propostes i per animar aquells fillets i filletes que només farien joc Esper poder complir aquest objectiu el curs
simbòlic.
2018-2019.
Al segon trimestre vam repetir l’activitat Capsim-capsam, que tant els agrada. I
a final de curs, els jocs d’aigua, que també tenen molt d’èxit.
També m’ha quedat pendent acabar un
àlbum amb fotografies i textos dels fillets i
filletes a les sessions de psicomotricitat. Es
tracta d’un document que podran endur-se’n
en préstec a casa i que resulta molt
significatiu per a ells.
Mestra de suport a infantil:
Mestra de suport a infantil:
- Durant l’adaptació vam dedicar tots els esforços en reforçar el grup de tres
anys. Procés que ha resultat satisfactori.
- S’han fet suports puntuals per fer qualque sortida o qualque activitat especial
dins l’aula.
- Els dijous s’ha fet un suport als ambients, amb la intenció de documentar
processos. Hi ha hagut una major presència dins l’ambient d’art, ja que, per
les seves característiques, és el que més suport requereix.
Mestra especialista de música
ACTIVITATS:
Durant aquest curs s’han duit a terme quasi bé totes les activitats dissenyades.
Enguany em volia centrar amb alguns aspectes en concret ( el ritme corporal,
percussió corporal, jocs rítmics…) i ha estat molt motivant.
Un dels aspectes que ha quedat sense fer ha estat el tema de les danses més
estructurades. Al l’ambient d’art vam posar una proposta però no va tenir massa
èxit. I per altra banda hi va haver el teatre de 5è i 6è que ens va ocupar moltes

Mestra especialista de música
-Plantejar de quina manera es poden
treballar les danses més estructurades ( si a
l’ambient o a l’aula de música). Tal vegada hi
hagi alguna proposta educativa a Viu la
cultura interessant.
-Saber des de principi de curs quines
activitats es pensen fer a nivell d’aula que
repercutiran a l’aula de música (tipus teatre,
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sessions que hagués pogut englobar-les a nivell curricular (orff) però no ens
retien gaire…
Cara al tema de les nadales, enguany ens hem centrat en Nadales de les Illes
Balears, angleses i populars. En principi vam fer una sol.licitud per assistir a un
concert didàctic referent a aquest tema però després no vam tenir lloc i no hi
vam poder anar.
En canvi ens vam poder inscriure més hora per hora a un concert didàctic per a
infantil i primer cicle “Olives per somniar” al mes de març al teatre principal de
Maó.
Una altre qüestió que medit cada curs és el treball del llenguatge musical a
l’aula. Un gran percentatge dels alumnes van extraescolarment a escoles de
música (a Es Migjorn i també a Mercadal), això fa que aquells que tenen més
nocions de llenguatge musical són models i de gran motivació per a aquells
altres que no tenen aquests coneixements. M’agradaria disposar de més
recursos per poder ajudar a aquells que tenen més dificultats.
De cara el curs que, ve els/les mestres de música de Menorca que vulguem fer el
seminari conjunt que fem cada any, estem pensant en crear propostes a l’aula
per treballar i experimentar amb diferents materials per al treball del llenguatge
musical (boomwakers, campanetes, Orff…), així que caldrà fer una mica
d’inventari i mirar quins materials ens farà falta comprar o millorar.
MATERIALS:
Cada alumne té una carpeta on hi guarda els fulls que es van fent a l’aula i que a
final de curs s’enquaderna i es lliura a casa. He de dir que no són molts fulls ja
que la música s’ha de tocar, s’ha de sentir, s’ha de ballar, s’ha de viure!!! i sí,
també s’escriu però primer s’ha d’experimentar amb el cos. És per aquest motiu
que de cada vegada veig més la necessitat de poder disposar d’un dossier que

etc) per a poder programar bé totes les
sessions i que els alumnes puguin tenir un
guió de feina més estructurat.
-Fer al setembre les sol.licituds de les
activitats de Viu la cultura i altres
interessants per poder tenir plaça si escau.
-Seguir treballant les lectures psicomotrius
des de ben petits (bàsic com a rutina per
exemple, ecorritmes, etc).

-Dissenyar activitats més lúdiques i de joc per
al treball del llenguatge musical als primers
cursos de primària ( fabricar i/o comprar
pissarretes musicals, jocs de cartes, bingos,
etc…).
-Comprar materials alternatius per al treball
del llenguatge musical (boomwakers,
campanetes…).
-Repensar el material de música: estaria bé
tenir una carpeta amb plàstics i anar-lo
omplint al llarg de la primària, d’aquesta
manera ja no farien falta les carpetes i es
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acompanyi l’alumne/a durant tota la primària, un lloc on s’hi puguin recopil.lar
cançons, instrumentacions, etc..i que en qualsevol moment es pugui rescatar.
ESPAIS:
Enguany l’aula de música ha estat també l’espai de l’ambient d’art, cos i
moviment. L’organització ha anat molt bé ja que tres dies s’hi ha pogut dur a
terme l’ambient i els altres dos la música. Estaria bé seguir amb aquesta
organització. Referent al mobiliari, hem pensat en fer un canvi de taules. La
major part de les sessions de música són fora taula i de cara a l’ambient ens
aniria millor tenir taules grans de diferent alçada. Altres mobles també s’hauran
de repensar si val la pena o no mantenir-los ( pissarra, alguna prestatgeria…).

podrien “rescatar” cançons d’anys enrere.
Més bé tipus portfoli, allò que val la pena
guardar. Això vol dir també fer un canvi
quant a la metodologia d’algunes sessions que
no m’acaben de convèncer, fer-ho tot encara
més vivencial, i aprofitar més les noves
tecnologies.
-Baratar les taules dels alumnes per altres
més artístiques. Les cadires sí hi haurien de
quedar però.
-Repensar la pissarra de xoc, baratar-la per
AGRUPAMENTS:
una vileda? tenir pentagrama??? fer canvis
Enguany hem fet dos agrupaments nous. En primer lloc a 3 i 4 anys, ja que el d’armaris i/o estanteries?
grup de 3 anys era massa petit. Aquest ha funcionat bastant bé, encara que a
l’horari hi havia mitja hora que coincidia amb el berenar i no ha funcionat -Seguir agrupant l’alumnat que anirà a 4 i 5
perquè alguns alumnes no havien acabat de berenar, a més de que els infants ja anys en aquest cas, dues mitges hores o una
tenen ganes d’anar al pati a jugar.
de sencera ? segons l’horari de l’especialista. (
També s’ha fet la música de 5è i 6è junts. L’hora ( a darrera ), el número estaria bé disposar dels noms dels alumnes a
d’alumnes (19) i l’espai de l’aula de música ( ens faltava espai, ens sobraven les dins d’un talequet o semblant a l’hora de fer
taules per exemple) ha fet que tots hem estat menys còmodes i que hi hagi agrupacions a l’atzar). Es va comentar a la
hagut una mica de “bordell”. Al final ho hem aconseguit i tot ha sortit bé! però reunió d’avaluació de tal vegada obrir un
ens hem hagut d’adaptar tots ( en ocasions també hem quedat a l’aula de grup mini-ambient
musical
on
puguin
per a fer algun tipus de feina de recerca amb els portàtils).
experimentar,
explorar
materials..però
s’hauria de ben definir qui el fa, on, i amb
quina finalitat.
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El grupet de 3 anys pot seguir fent les dues
mitges hores com és costum si va bé a nivell
d’horaris.
-Pensant amb el grup que pujarà a 5è i el que
quedarà a 6è, estaria bé que es poguessin fer
AVALUACIÓ:
dos grups per anar a música (½ aula de 5è
Tots els alumnes han promocionat i han fet bona feina durant tot el curs, alguns amb ½ de 6è) . A la vegada aquests grups
més juganers que d’altres però estic contenta amb la visió que tenen de la podrien fer E.F. Estaria bé anar baratant tal
música, plaer per al cos, la ment, un bon moment per a compartir amb els vegada cada trimestre aquets grups.
companys...Les activitats sempre s’han dissenyat pensant en el tipus d’alumnat
que anava adreçat i les característiques d’aquests ( en ocasions s’han adaptat
alguns exercicis per a aquells alumnes amb alguna dificultat: dislèxia, dèficit -Cercar la manera (més reflexió conjunta) de
d’atenció…).
fer a l’alumnat més partícip del seu propi
aprenentatge: on som i on volem arribar tant
Enguany m’ han faltat més moments per parlar, reflexionar envers la feina que a nivell individual com a nivell de grup.
anem fent. Crec que és interessant per a que l’alumnat se n’adoni del camí que
va fent,a nivell individual i com a grup, la manca d’atenció i d’esforç en alguns
casos.
Mestra especialista d’Educació Física:
Aquest curs de molt canvis ---la meva incorporació com a secretària a l’ED, la
reducció d’hores d’EF i la creació de l’ambient Art, Cos i Moviment--- han fet
que l’EF s’hagi vist un poc “trastocada”. Així i tot, he fet un esforç per
adaptar-ho tot i fer les sessions d’EF el màxim de motivadores i ajustades a les
necessitats de cada grup i edat. M’ha faltat temps per preparar alguns materials
millor i fer la documentació com cal (selecció fotos, plafons…). La relació i
vincle amb els grup on no he fet ambient (els grans) ha estat molt diferent que

Mestra especialista d’Educació Física
Horaris:
1r: De cara al curs que ve, proposaria que la
sessió d’eF/psico fos d’una hora i mitja o
tenir dues sessions per poder tenir més temps
per desenvolupar més propostes (crec que per
les característiques d’aquesta edat seria bo i
adequat). Una sessió la podria fer la mateixa
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amb els que he fet ambient (els mitjans), el fet de només veure’ls una hora tutora amb coordinació amb jo, si fos
setmanal és un canvi també en aquest sentit.
necessari per tema horaris.
Programacions i continguts:
he refet totes les programacions per adaptar-les a la nova organització de
l’escola, que implicava fer una hora d’EF a la setmana en cada grup i treballar
els continguts de les habilitats expressives dins l’ambient Art, Cos i Moviment.
Aquests continguts s’han programat de manera conjunta amb l’especialista de
música. Ha estat molt positiu i enriquidor el fet d’intercanviar experiències i
preparar les propostes de l’ambient d’ACM amb ella.

La resta d’hores intentar (si és possible que hi
hagi dues sessions d’EF seguides) permet
rentabilitzar les propostes i reduir esforços
(preparació materials, circuits, visites
externes xala jugan…)
5è i 6è: per les característiques del grup seria
millor no fer l’EF tots junts, sinó en dos
mitjos grups; es podrien fer dos grups
mesclats de 10 (6 5è i 4 de 6è) com ja havíem
fet altres anys. Al disposar només d’una
sessió/ setmana crec que hem d’aconseguir
millorar la qualitat de la mateixa i cercar un
espai més tranquil i relaxat.

La reducció horària a fet que les propostes treballades en cada grup i cicle s’han
reduït. És evident que a partir d’ara haurem d’entendre la programació per
cicles i a mig termini, tres anys, i distribuir les propostes de tal forma que al
final dels tres anys de cada cicle s’hagin pogut fer tots els continguts i
competències vinculades.
Així i tot amb algun grup no s’ha pogut fer tot el previst ja que les sessions a
vegades quedaven massa curtes (per la dinàmica del grup) o alguna proposta
s’allargava més del que havies previst.
Disseny de les propostes:
- Donades les característiques del grups
Per treballar la higiene corporal (contingut continu) només s’han dutxat els de compaginar
jocs
convencionals
cinquè i sisè els mesos de setembre i octubre. La resta ho han fet amb els hàbits (oposició/cooperació) amb jocs cooperatius al
bàsics de rentar-se les mans i canviar-se. Pel curs que ve propós fer-ho també llarg de tots els trimestre, sempre que sigui
així, i només dutxar-nos amb els grans i quan fa més calor.
possible.
- Seguir treballant el respecte a la diferència i
Per iniciar algunes unitats s'han aprofitat les diferents promocions d'esports fomentar les agrupacions diverses per
que ofereix el CIM a les escoles a quart, cinquè i sisè (bàsquet, atletisme, compensar les seves preferències.
karate, tennis taula, tennis, i ciclisme).
- Compaginar propostes més tancades amb
També van venir dos jubilats a fer una sessió de jocs populars. Me costa que propostes més obertes on cadascú pugui
veguin famílies.
treballar a partir del seu nivell d’habilitat i
competència i no es trobi discriminat
55

CEIP FRANCESC D’ALBRANCA
Memòria Curs 2017-18

S’han fet poques activitats a la natura, només la sortida amb kaiac a Fornells a
principi de curs (5è i 6è), la caminada a sant Agustí i la caminada fins a la platja - Quan els cicles programin les sortides
(tota la primària). Però cada cicle programa les seves sortides i és difícil que pensar una excursió caminat cada trimestre
l’especialista pugui anar per tot (i més ara que som de l’ED).
(pels voltants des migjorn i a altres zones de
Menorca). Allà fer 1 o 2 jocs a la natura (si jo
S'ha tingut en compte l'atenció a la diversitat a partir de propostes obertes, no no hi puc ser podria ajudar a preparar-los i
ha estat necessari fer cap ACI, però si s'ha tingut una atenció més especial que es fessin amb els tutors o acompanyants).
d'alguns casos. També en alguna UD el grau d’exigència o criteri d’avaluació
s’ha adaptat, partint dels coneixements previs o característiques físiques
individuals.
Els recursos, espais i materials que s’han emprat han estat els del centre. Són
prou polivalents i rics, i s’han anat renovant les pilotes, cordes… que cada any es
gasten o desapareixen.
Mestra especialista d’anglès
INFANTIL 5 anys: S’han assolit els objectius proposats a la PGA. L’alumnat
s’ha anat acostumant a seguir i rebre les instruccions en anglès. Es feia
mitjançant frases breus i repetitives i amb suport, tant visual com gestual. La
gran majoria ha demostrat comprendre els missatges senzills. Així mateix, han
après correctament el vocabulari, utilitzant-lo en situacions lúdiques.
S’han treballat tots els continguts prevists, encara que sí que s’ha modificat
alguna activitat. Seria el cas d’un conte, que no vaig trobar en format físic i el
vam visualitzar a través de youtube. S’han utilitzat diferents recursos com a
suport a l’aprenentatge: objectes, contes, imatges… Tots aquests han ajudat a
l’alumnat a emprar la llengua i que no només en fossin receptors.
PRIMÀRIA
S’han assolit els objectius generals proposats a la PGA. En general, el rendiment
curricular de l’alumnat ha estat positiu. Han progressat en els aprenentatges,

Mestra especialista d’anglès
INFANTIL 5 anys
Aniria bé poder disposar d’algun moment de
coordinació amb la tutora del curs, per saber
quins temes estan tractant i valorar fer-ne
alguna activitat en anglès.
Aquest any, encara que s’han fet algunes
fotografies dels alumnes realitzant alguna
tasca, no les he arribat a compartir amb la
tutora. Tal vegada aniria bé aquesta estona de
coordinació per solucionar aquestes cosetes.
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sobretot en la part d’expressió oral. L’alumnat comprèn, tant les instruccions
com els missatges a nivell oral, sempre adaptats al nivell, a l’edat i al tema
tractat.
Pel que fa a l’expressió oral, es valora molt positivament la feina que ha fet el
lector de l’escola, en Patrick.
Les estructures lingüístiques han augmentat la seva complexitat a partir de 3r
curs.
Durant el curs, i a cada trimestre, cada alumne ha anat realitzant presentacions
de diferents temes proposats. A vegades ho han fet de manera individual, altres
en parella o en petit grup. Per poder realitzar aquesta tasca correctament, abans
s’han realitzat diferents activitats per treballar les diferents estructures
lingüístiques, nou lèxic i altres conceptes que s’havien de tenir en compte.
Sempre s’han seguit les mateixes pautes: introducció i pràctica; acord dels
aspectes a tractar; ús d’un organitzador gràfic; esborrany; revisió; correcció;
producció final i posada en comú davant els companys.
Quant a la comprensió escrita, a 1r i 2n curs s’han treballat frases senzilles i
lèxic relacionat amb un tema concret. A partir de 3r s’ha començat a treballar
amb text de diferent tipologia. En general, l’alumnat ha comprès el sentit
general i ha sabut identificar les informacions específiques.
Sempre s’ha treballat de manera contextualitzada i emprant models, que
servien d’ajuda al discent per conèixer i saber utilitzar l’estructura i les
característiques.
Les produccions escrites s’han avaluat mitjançant una rúbrica. S’han tingut en
compte els següents aspectes: estructures lingüístiques utilitzades, nou lèxic,
estructuració del text, ús dels signes de puntuació… També s’ha valorat la
presentació.
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Així mateix, també s’ha de comentar que, encara que en general s’han treballat
els continguts prevists a la programació, en alguns cursos s’han modificat i/o
adaptat.
L’únic contingut que no es va poder treballar per falta de temps va ser la postal,
a 5è i 6è.
També per falta de temps no va ser possible enregistrar els sketches que havien
preparat els alumnes de 3r i 4t.
Mestra especialista de religió Durant el present curs escolar, han participat Mestra especialista de religió
en les classes de Religió 40 alumnes,
1. De cara al pròxim curs, seria convenient
5 de 1r curs, 9 de 2n, 7 de 3r, 6 de 4t, i 13 de 5è i 6è (6 de 5è i 7 de 6è).
poder programar i coordinar amb els
professors i el Centre des de principi de
En general el curs ha anat molt bé, en quant a participació i l'interès mostrat per
curs, alguna sortida conjunta, (Visita a
part dels alumnes, han treballat molt bé tot el curs, només mereix una
l'Església, o Maó o Ciutadella),
observació el grup de 2n, que tot i ser un grup molt reduït, no s'ha pogut
coordinant amb les altres
sortides
que es tinguin programades en el Centre
treballar al ritme desitjat, per la interferència d'una alumne que distorsionava la
perquè quedin suficientment espaiades
classe , fent perdre el temps a la resta.
en el temps, repartides en els diferents
La resta han estat molt participatius i pacients, tot així, el ritme de treball ha
trimestres.
2.
També estaria bé realitzar
alguna
estat bo i constant.
En la resta de cursos, la majoria han aconseguit els objectius proposats. Al llarg

activitat compartida més, amb la finalitat

dels curs els alumnes han anat assolint hàbits de feina i normes de convivència i

de que

en aquests moments quasi tots es mostren més autònoms.

l'activitat s'integra dintre de l'Escola.

Programació i Activitats realitzades Al llarg del curs, s'ha hagut de

Com

modificar el Currículum de Religió,

alumnes els treballs realitzats.

els

alumnes

sentin

que

poder presentar a la resta dels
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Ha resultat impossible seguir la programació que tenia prevista a principi de

3. En alguns grups , els alumnes es queixen

curs, a causa de que han quedat anul·lades bastants classes, per festes, sortides,

que en les seves classes a l'hora que ells

o altres activitats dels alumnes, amb la qual cosa s'han quedat reduïdes el

fan religió , en algunes es fan jocs lliures o

nombre de sessions i no s'ha pogut acabar el temari en alguns grups.

en altres s'aprofita aquest temps per a

S'han realitzat sortides en tots els grups excepte 2n, per no disposar de persona

estudi o avançar tasques i ho troben

acompanyant, per visitar L'Església del poble i conèixer altres edificis

injust.

importants del mateix .

4. Estaria bé que es pogués comptar amb

S'han visualitzat alguns vídeos i pel·lícules referents als temes tractats.

una aula per religió per poder tenir

Aquest curs s'ha insistit a treballar Valors i s'han dedicat algunes sessions a

material per religió, evitant així que els

activitats d'educació emocional.

alumnes facin servir materials d'altres

També s'han realitzat algunes activitats que no estaven programades amb la

alumnes o perdin el temps anant a la seva

finalitat de participar en activitats socials, com la “Campaña contra el hambre

aula a

de Manos Unidas”,

gomes d'esborrar, maquinetes , pintures,

en en la qual han participat alumnes de 4t, 5è i 6è, realitzant un videoclip que va

retoladors, folis, cartolines, tisores, cola

quedar finalista en el Certamen Insular.

etc … Comprar algun llibre de lectura,

Criteris d'avaluació

alguna Bíblia i algun vídeo.

demanar

material,

(Llapis,

S'han tingut en compte diversos factors: Els Objectius proposats, l'adquisició de
coneixements, l'esforç personal, el treball desenvolupat per l'alumne, (partint
del nivell individual), l'evolució, l'atenció, l'interès, l'actitud etc.
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6. ANÀLISI DELS RESULTATS ACADÈMICS
Tancades les sessions d’avaluació ordinària , podem fer una valoració general dels resultats acadèmics del curs 2017-2018.
Afirmam que els resultats de primària han estat positius. Tot l’alumnat promociona de nivell i entenem que la nova
metodologia no ha afectat massa en l’evolució acadèmica. Les qualificacions no es diferencien gaire d’altres anys.
A tercer, quart i sisè hi ha un alumne per curs que no han superat els objectius de llengua estrangera; i un de cinquè que
promociona sense haver superat els objectius de les tres llengües. Als informes de grup que elaboram cada trimestres, les tutores
i especialistes redacten les propostes de millora per superar aquests resultats.
Tot i que en fem una valoració global positiva, cal que ens fixem en els resultats que de les proves de diagnòstic que s’han fet
aquest curs al grup de 6è, les quals posen de manifest alguns aspectes que hem de tenir en compte.
A partir de l’informe d’IAQSE podem comparar els resultats del nostre centre amb la mitjana de Menorca i la de les Illes
Balears. Així:
Competència en comunicació lingüística en llengua anglesa:
Competència en comunicació lingüística en llengua castellana:
Competència en comunicació lingüística en llengua catalana:
Competència matemàtica
Competència en ciència i tecnologia

CEIP Francesc d’Albranca

Menorca

Illes Balears

58.2

50

53.3

65

62.8

64.5

74.9

66.4

65.4

46

48.1

50.2

40.6

44.9

48.9

Veiem que podem estar satisfets pel que fa al nivell en la comunicació lingüística en les tres llengües, que supera la mitjana de
Menorca i de les Illes en general. I encara que veiem que els valors de la competència matemàtica i en ciència i tecnologia és baix
en general, el nostre centre queda per sota d’aquests resultats. Estaria bé que disenyéssim un pla de millora d’aquests resultats i
reflexionéssim sobre els motius pels quals els resultats son tan baixos.
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RESUM QUALIFICACIONS PER CURSOS PRIMÀRIA:

PRIMER:

SEGON:
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TERCER:

QUART:
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CINQUÈ:

SISÈ:
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7. GRAU DE DESENVOLUPAMENT DELS DIFERENTS PLANS,
PROGRAMES I PROJECTES ANUALS.
●
●

●

●

1

El Projecte Lingüístic de Centre, es va revisar i aprovar el curs passat.
Seguim treballant per desenvolupar el Projecte de Direcció presentat el curs 2015-2016. A n’aquesta
mateixa memòria ja s’avaluen els objectius que formen part del pla de l’equip directiu, els quals provenen
del projecte original. (Hem de tenir en compte que el projecte té prevista una temporalització de quatre
cursos escolars). Aquest curs hi hem afegit un nou repte: el Pla d’Innovació Pedagògica, un projecte que
ens ha d’ajudar a consolidar la nova metodologia dels Ambients. A partir del curs que ve el posarem en
marxa i ja s’avaluaran els objectius pertinents.
El nou Pla de Convivència es va aprovar el primer trimestre d’aquest curs i els objectius ja s’avaluen a
l’apartat del Projecte Entre tots feim el món.
Juntament amb el Pla de convivència vam redactar un Pla d’acollida que hem posat en marxa aquest
mateix curs. Per avaluar-ne alguns aspectes, vam passar un qüestionari a les famílies nouvingudes perquè
valoressin l’acollida que havien rebut. La participació1 ha estat d’un 85% Gràcies a les seves respostes hem
sabut que un 91.7% considera que l’acollida ha estat molt bona i un 8.3% bona. Tots ells creuen que els
seus fills s’han adaptat bé a l’escola. El 100% considera que ha tingut prou informació sobre l’organització
i el funcionament del centre. El que més valoren les famílies són aspectes com: el tracte personal,
l’amabilitat, flexibilitat i confiança amb les tutores, els grups reduïts i la mescla de diferents edats en

Famílies nouvingudes del grup de 3 anys i d’altres grups d’infantil i de primària (1r i 2n trimestre)
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algunes activitats. Com a propostes de millora se’ns suggereix que els pares i mares puguin entrar i
acompanyar els alumnes a primària, que es faci una bona prevenció i seguiment de la convivència per tal
d’evitar que s’exclogui ningú, i també suggereixen més activitats pedagògiques per compartir amb les
famílies (xerrades, tallers, etc.)
L’equip docent ha vetllat perquè les noves mestres i practicants hagin tingut una bona acollida i es
trobessin a gust a l’escola. I l’equip directiu ha anat fent entrevistes per fer-ne un seguiment.
●

●

●

S’ha començat a embastar un Pla d’Acció Tutorial, amb el qual haurem de seguir fent-hi feina durant el
curs que ve. S’ha de dir que anam un poc enrere en aquest document, el motiu és que enguany hem tingut
altres prioritats. Intentarem acabar-lo i aprovar-lo dins el curs que ve.
Pel que fa al Pla d’Atenció a la Diversitat, del qual no disposàvem, podem dir que que l’equip de suport
l’ha redactat al llarg d’aquest curs i està a punt per ser revisat i aprovat dins el 1r trimestre del curs que
ve.
El Reglament d’Organització i Funcionament de Centre va ser aprovat per Consell Escolar el mes de
juny de 2013. No hem vist la necessitat de fer cap modificació de moment.
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8. PLA D’ACTUACIÓ DE L’EQUIP DE SUPORT
8.1 FOMENTAR LA RELACIÓ ENTRE L’EQUIP DE SUPORT I L’EQUIP EDUCATIU
ACTIVITATS PROGRAMADES
Atenció als alumnes NESE així com aquells alumnes pendents d'avaluació EOEP
Coordinació dels membres de l'Equip de Suport amb els tutors i especialistes
Col·laboració i participació, elaboració i seguiment de les ACIs. (Tutor i E.suport)
Prioritzar el treball amb l'alumnat NESE dins l'aula sempre que sigui possible
Col·laboració en la detecció, prevenció i anàlisi de necessitats específiques de l'alumnat
Participació en l'avaluació/promoció de l'alumnat NESE (Equip educatiu i E.suport)
Orientació, recerca, i elaboració de mesures curriculars (Equip educatiu i E. suport)
Afavorir la intervenció dins el grup (aula o ambient) mitjançant la “parella educativa”.

AVALUACIÓ

PROPOSTES DE MILLORA

Equip de suport: L’equip de suport s’ha reunit cada quinze dies, i s’han Coordinadora:
parlat i decidit les actuacions als diferents alumnes NESE. També s’ha - Continuar amb les coordinacions amb
participat a totes les reunions d’equips docents de tots els nivells, tant les
l’orientadora durant els dies que tengui
de seguiment com les d’avaluació. Les coordinacions entre el referent de
assignat el nostre centre, a més de les
suport i les tutores s’han fet cada 3 - 4 setmanes. En aquestes reunions s’ha
coordinacions amb els tutors i l’equip docent.
fet la previsió de la programació per les properes setmanes, així com el
Incloure-les
en
la
PGA
(calendari
seguiment de les necessitats dels fillets. També s’han ofert i posat damunt
d’exclusives).
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la taula, canvis en la modalitat del suport si s’ha vist necessari. Aquestes
reunions també s’han aprofitat per poder elaborar els documents NESE.
Entre les valoracions a les reunions i les observacions a l’aula, s'han
detectat necessitats i s'han fet les demandes pertinents (aquest curs s'han
fet 10 noves demandes: quatre a 1r EP, una a 2n EP, tres a 3r EP i dues a 4t
EP). D’aquestes demandes han entrat al programa 9 alumnes NESE. I s’ha
donat de baixa una alumna NEE de 2n d’EP. Enguany s’ha tingut en
compte de poder fer una reunió de devolució d’una demanda amb la tutora
a més de la família.
Aquest curs com a novetat, les dues mestres de suport de l’escola s’han
responsabilitzat d’un ambient, fet que ha provocat que hagi estat més
complicat organitzar el suport, en el sentit que ambdues estaven al cicle
dels grans i el suport a mitjans s’havia de fer en hores d’ambient o quan no
hi havia ambient als grans (dia lliure d’ambient o divendres). A més, la PT
tenia reducció d’un terç de jornada.
El fet d’iniciar els ambients ha estat un canvi pels alumnes NESE, que no
se sabia com reaccionarien amb el canvi de metodologia. En general els ha
agradat, tot i que necessiten activitats més pautades o donar-los una feina
més concreta a fer.
La referent de suport del cicle dels petits ha estat l’AL, oferint els tallers
d’estimulació (a 3 anys) i els de llenguatge (4 i 5 anys), els darrers fora de
l’aula i en petit grup. Ha estat una feina constant, un dia a la setmana, de la
qual se n’ha tret un bon profit.
Els alumnes del cicle dels mitjans han rebut suport per part de la AL. S’ha
donat una hora de suport a 1r EP i 1 hora a 2n EP (mitja hora de taller de
llenguatge i mitja de desdoblament o suport dins l’aula); a 3r EP, s’han
donat 3 hores de suport (dues mitges hores per taller de consciència
fonològica, i dues hores de suport a matemàtiques i llengües).
Els alumnes del cicle dels grans han rebut suport per part de la PT (4t EP) i
l’AL (5è EP i 6è EP).

- Sistematitzar el fet de tenir una reunió de
devolució amb la tutora i la família, quan hi
hagi una demanda.
- Intentar unificar els tallers de llenguatge d’EP
segons la feina que s’hagi de fer i establir-los
durant les mitges hores abans del pati. A EI
continuar oferint-los en les hores de suport
que s’estableixin. Prioritzar que els tallers
més específics els faci l’AL.
- Concretar pautes d’actuació amb els alumnes
que pensem que aniran més despistats als
ambients, i valorar quin suport se’ls pot
donar.
- Tenir en compte els casos més significatius i
fer un repartiment del suport, de manera que
sigui el més efectiu possible i sense que sigui
necessari que tothom tengui les mateixes
hores d’atenció per part de l’equip de suport.
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S’han donat 5 hores a 4t EP (dues mitges hores de lectura o càlcul mental, i
4 hores de suport dins l’aula o desdoblament, en llengües, matemàtiques o
projecte). També s’han aprofitat aquestes hores pel taller de rotacismes de
4t d’EP.
S’han donat 4 hores a 5è i 6è EP (dues mitges hores per treballar la
velocitat lectora i la lectura comprensiva i tres hores de suport dins l’aula
durant les hores de projecte)
Cicle dels petits: Enguany només ens hem coordinat amb l’especialista Cicle dels petits:
d’audició i llenguatge, la mestra que ha intervingut als tres grups. Des de
principi de curs es va establir un calendari d’actuacions i coordinació i s’ha
duit a terme com estava previst. Pot ser amb el grup de 3 anys, hauria
faltat alguna coordinació amb la tutora.
Cicle dels mitjans: Ens ha estat difícil la coordinació entre l’AL amb les
tutores a pesar de que estigueśsin assignades amb antelació. La majoria
d’elles coincidien en altres coordinacions.

Cicle dels mitjans: Proposam fer alguns
tallers a fi de desenvolupar l’expressió i
comprensió oral.
Seria convenient fer una bona anàlisis dels fillets
de necessitats específiques que tenim a fi de
poder fer petits grups de feina i rendibilitzar els
recursos.
Adaptar i preparar material específic per a
treballar aspectes de comprensió.

Cicle dels grans: Les dues mestres de suport estaven dins el cicle i ha Cicle dels grans:
afavorit les coordinacions i els suports.
L’orientadora ha vingut cada setmana i açò ha permès que hagi estat més
àgil amb les avaluacions i diagnòstic dels diferents alumnes.
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8.2.RELACIÓ ENTRE L’EQUIP DE SUPORT AMB ELS TUTORS I L’ALUMNAT
ACTIVITATS PROGRAMADES
Realització d'una tasca preventiva el més àmplia possible.
Actuació en la optimització de les capacitats del desenvolupament de l'alumnat.
Atenció als alumnes NESE així com aquells alumnes pendents d'avaluació EOEP
AVALUACIÓ

PROPOSTES DE MILLORA

Equip de suport: S’ha intentat que hi hagués un referent de l’equip Coordinadora:
de suport a cada grup, tot i que enguany, amb la implantació dels - Afavorir les metodologies que permetin desdoblar
ambients i la reducció d’un terç de la PT, ha costat organitzar el
el grup de manera heterogènia o estar dues
suport. Així i tot, si que cada grup ha tingut el seu referent de l’equip.
mestres dins l’aula, sobretot en els grups on hi pot
Les coordinacions amb els tutors s’han fet una vegada cada 3 - 4
haver més dificultats, ja siguin de comportament o
setmanes i han estat molt útils per programar i organitzar les
d’aprenentatge.
sessions, adaptar i preparar material.
- Emprar el Termòmetre Lingüístic per als propers
El suport que s’ha fet dins l’aula, ha permès poder detectar nous
cursos que facin la transició cap a primària.
casos d’alumnes i a la vegada, fer-lo més real i relacionat amb les - Definir clarament el paper de suport i del tutor en
tasques que es fan habitualment a l’aula.
les activitats de l’aula o, fins i tot, diferenciar quins
S’han inclòs des d’inici de curs, les coordinacions a la PGA, fet que ha
continguts treballarà cada un.
facilitat l’organització general amb les tutores.
A educació infantil intervé l’AL per fer un suport preventiu i, alhora,
específic per a aquells infants que ho necessitin. El fet de poder tenir
una visió general de tots els alumnes, i poder-la contrastar amb tots
els mestres de l’equip, ajuda molt. En el cas del grup de 5 anys, s’ha
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passat la prova del Termòmetre lingüístic per tenir una idea del nivell
lingüístic de tot el grup.
Al cicle dels grans s’han respectat les coordinacions previstes i han
servit sobretot per poder programar les properes sessions i preveure
canvis en l’organització, sobretot observant els canvis dels alumnes i
les necessitats del grup.
Cicle dels petits: S’han atès els alumnes amb necessitats de suport
específic fora de l’aula.

Cicle dels petits: Es podria pensar la manera de
compartir amb les famílies la tasca específica que fa la
mestra d’audició i llenguatge. Per exemple: donar a
conèixer el material que s’utilitza, fer una reunió
explicativa amb les famílies implicades, aportar
qualque text i fotos a l’àlbum, etc.

Cicle dels mitjans: S’han atès les demandes realitzades per les Cicle dels mitjans: Seria convenient poder tenir un
tutores que han anat sorgint al llarg del curs, les trobades i els plans pla d’assessorament , seguiments durant tot el curs
d’intervenció pertinents.
per part de l’orientadora amb les famílies dels fillets
diagnosticats.
Ens agradaria poder tenir més coordinacions directes
amb l’EOEP i les tutores d’aquells fillets diagnosticats
al llarg del curs. Es podria tenir una entrevista
trimestral. S’han atès les demandes realitzades per les
tutores.
Cicle dels grans: Han realitzat la seva funció de manera eficient i Cicle dels grans:
eficaç i predispostes als canvis d’organització necessaris per millorar
els suports.
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8.3.RELACIÓ ENTRE L’EQUIP DE SUPORT I EL CENTRE
ACTIVITATS PROGRAMADES
Coordinació amb l'equip directiu
Actuació envers la relació amb els serveis externs
Actuació i derivació amb els alumnes que precisin ajudes específiques
Assessorament i col·laboració amb les famílies
Participació en les revisions del PAD, el PAT, la PGA i altres documents, si s’escau
AVALUACIÓ

PROPOSTES DE MILLORA

Equip de suport:
Coordinadora:
Les coordinacions amb l’equip directiu s’han fet a les mateixes
- Repetir la reunió de coordinació amb els especialistes
reunions de l’equip de suport, i enguany s’ha pogut assistir
dels serveis externs al centre que atenen als nostres
també a les reunions de coordinació pedagògica, ja que s’han fet
alumnes NESE, i mantenir vies d’intercanvi
en horari d’exclusiva.
d’informació al llarg del curs.
Periòdicament, l’orientadora s’ha reunit amb UCSMIA i EMIF,
- Aprovar el Pla d’atenció a la diversitat de l’escola.
per tal de fer el seguiment dels alumnes. Com a novetat,
enguany s’ha pogut aconseguir fer una reunió de coordinació a
l’escola amb els serveis externs i la psicòloga privada que fa
feina amb els nostres alumnes i les tutores del grup. Així, vam
poder establir pautes conjuntes i intercanviar informació.
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Sempre que ha estat possible i s’ha considerat necessari, les
mestres de suport han participat en les reunions de les tutores
amb les famílies.
S’ha elaborat el PAD, només ha faltat acabar-lo definitivament
per aprovar-lo en claustre. Es farà el setembre.
Cicle dels petits: L’AL ha participat a entrevistes i/o Cicle dels petits:
aportacions puntuals amb les famílies quan les tutores ho han
requerit.
Cicle dels mitjans:

Cicle dels mitjans:

Cicle dels grans:

Cicle dels grans: L’orientadora també podria assumir les
funcions d’assessorament a famílies i l’acompanyament dels
alumnes que ho necessitin.
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9. PRINCIPALS CONCLUSIONS I PROPOSTES DE MILLORA APORTADES
PER LA COMUNITAT EDUCATIVA
9.1. VALORACIONS DE LES ENQUESTES A LES FAMÍLIES
Aquest curs hem volgut fer una prova per ser més pràctics a l’hora d’obtenir el buidatge de les enquestes. Hem proposat
a les famílies que responguessin les preguntes a través d’internet, amb un qüestionari de Google Forms. T
 ambé tenien
l’oportunitat de fer-ho en format paper, com sempre. Hem de dir que, al principi, la resposta de les famílies va ser molt
minsa i ho vam haver de recordar un parell de vegades. Vam repartir noves enquestes en paper per facilitar la tasca.
A poc a poc s’ha anat augmentant la participació i, d’un total de 87 famílies, hem obtingut 61 respostes: al voltant d’un
70%.
De tota manera, cal dir, que no estam segures de la fiabilitat del conjunt de les respostes ja que s’han detectat algunes
incoherències les un conjunt de respostes en concret. Ens referim, per exemple, a enquestes a una sola creueta, algunes
enquestes on no queda reflectit el grup/aula dels alumnes, més valoracions a una mestra que el nombre d’alumnes que
té, moltes valoracions negatives en un sol dia…
Ens sorprenen alguns d’aquests aspectes i, reconeixent que totes les valoracions (en positiu i en negatiu) són vàlides, ens
demanam si són del tot fiables els resultats.
Creiem que hauríem de revisar la manera d’obtenir aquesta informació tan important per noltros.
Feta aquesta introducció, es fa un buidatge general de les respostes2.
1. Les famílies consideren majoritàriament que hi ha prou canals de comunicació entre elles i l’escola.
2. Un 49.2% considera que hi ha bona comunicació amb l’equip directiu, 27.1% molt bona, 18.6%millorable i un 5.1%
dolenta. Sigui com sigui volem fer l’esforç de millorar aquesta comunicació.
3. Les famílies senten que poden fer propostes a l’escola i que aquestes són escoltades; un 73.7% així ho manifesta, un
21.1% diu que “a vegades” i un 5.2 opina que no.
2

A l’apartat d’annexes s’adjunta el document complet amb totes les gràfiques i els comentaris fets per les famílies.
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4. El 59.3% creu que tenen prou oportunitats d’implicar-se en el centre, un 28.8% moltes, 10.2% poques i 1.7 troba que
cap.
5. La gran majoria de pares i mares estan molt o prou satisfets amb la tasca desenvolupada per les tutores de tots els
grups.3
6. El mateix passa amb la tasca realitzada per les mestres especialistes. En la gran majoria les respostes donen una
valoració de bona o molt bona. 4
7. Pel que fa al tema dels deures a l’etapa de primària. La majoria de famílies opinen que el volum n’és l’adequat, llevat
del grup de 6è on es fa palès l’interès perquè es posin més deures( 5 de les 15 families que han contestat l’enquesta).
A 1r i 3r ( una i dues famílies respectivament), alguna resposta evidencia que el volum de deures per aquesta edat és
excessiu.
8. El 46.6 % dels pares i mares creuen que els seus fills es senten molt valorats a l’escola, 41.4 prou valorats i, a parts
iguals, un 6% creu que estan poc o gens valorats.
9. Pel que fa a la convivència, els resultats ens fan reflexionar cada any. El 35.7% considera que la convivència entre els
alumnes és molt bona, 46.4% bona i un 17.9% creu que és millorable.
10. La valoració que es fa dels projectes comunitaris: Xarxa de Centres Cooperants, Un ram per Es Migjorn Gran i
Projecte intergeneracional, en general és ben positiva. La majoria de famílies opinen que són molt o prou
interessants. Ben poques creuen que són poc interessants o innecessaris.
11. El nostre projecte dels Ambients, el gran canvi metodològic, també ha estat valorat per les famílies, 51.7% creu que
ha estat prou explicat, 41.4% molt explicat i un 6.9 creu que no hem explicat gens.
12. Dins els grups de Petits, Mitjans i Grans, la majoria de les famílies afirmen que estan molt satisfets. Al grup dels
grans és allà on es fan paleses més diversitat d’opinió. Algunes fan el comentari que hi ha massa diferència amb la
metodologia de l’institut.
13. Es noten diferències en les valoracions que fan les famílies de les diverses activitats complementàries:Diada de
famílies, Nadal, Carnaval i Jornada de portes. La més ben valorada és aquesta última i la pitjor valorada el
Carnaval. Però en general es fa una bona valoració de totes elles.
14. Pel que fa a la neteja i manteniment de les instal·lacions, en general es fa una bona valoració, tot i que destaquen
també moltes respostes que consideren que és suficient o millorable. Tant la responsabilitat de la Conselleria, com
de l’Ajuntament i de l’Equip de neteja, té diversitat d’opinions.

3
4

Cada tutora serà assabentada dels resultats en particular
Cada especialista serà assabentada dels resultats en particular.
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9.2. VALORACIÓ DE LA MEMÒRIA PER PART DEL CONSELL ESCOLAR

El grau d’assoliment dels objectius programats dins la PGA és satisfactori. En cada un dels apartats es poden
comprovar el grau d’assoliment i les propostes de millora per el proper curs.
El Projecte d’Innovació engegat aquest curs passat per fer ambients a tots els cursos ha estat valorat molt positivament
pel claustre, evidentment continuarà el proper curs amb algunes modificacions com a conseqüència de les propostes
de millora exposades al llarg de la memòria:
·
·
·
·
·

El ambients de primària començarien a les 9.
L’ambient d’experimentació es desvincula d’anglès.
Es farà un taller d’expressió oral en anglès dins el mateix horari dels ambients.
L’ambient d’Entendre el món e
 starà més vinculat a l’apartat de socials del currículum de primària.
A infantil s’obrirà un dia un ambient musical i els altres continuaran els mateixos.

Els resultats acadèmics consideram que són positius, ja que tot l’alumnat promociona i sols hi alguns casos que ho fan
sense haver aconseguit els objectius bàsics d’alguna assignatura.
Els resultats de les proves de diagnòstic són positius en les competències de llengües i els resultats en competència
matemàtica o científica han estat per baix de la mitja de Balears.
Ens caldrà analitzar detingudament aquests resultats i esbrinar quines són les causes i quines mesures hem de posar
en pràctica per millorar -los.

2. VALORACIÓ DE LA MEMÒRIA PER PART DEL CONSELL E
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10. ANNEXES
F.1. OBJECTIUS PROPOSATS PER AL CURS EN RELACIÓ AMB EL RENDIMENT ACADÈMIC DE L’ALUMNAT
- Objectius proposats: els que el centre es proposava aconseguir en el curs acadèmic a partir de l’anàlisi i de les propostes de la Memòria del curs
anterior i que constaven a la PGA
- El “grau assoliment”: es tracta de valorar en quin grau s’han assolit els objectius que s’havien previst a la PGA per a cadascun dels aspectes
d’aquest apartat. Es valora d'1 a 5 el grau en què s'ha acomplert el que estava previst (essent 1 la puntuació més baixa, equivalent a “no assolit”; i 5
la més alta, equivalent a “totalment assolit”)
OBJECTIUS PROPOSATS

INDICADORS D’ASSOLIMENT

GRAU D’ASSOLIMENT PROPOSTES PER AL CURS
SEGÜENT

QUANT A RESULTATS GLOBALS PER ASSIGNATURES I GRUPS
R1

Comparar les proves inicials amb les proves Augment d’un 100% de
d’avaluació finals (llengua i matemàtiques)
millora
dels
resultats
obtinguts

4

La CCP faci un seguiment
d’aquestes comparatives

R2

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

2

Fer la graella comparativa

QUANT ALS RESULTATS DE L’AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA (quan s’hagi dut a terme)
AVD
1

Realitzar proves de diagnòstic internes a tots Augment del 20% de la
els grups de primària i comparar els resultats millora dels resultats
amb les del curs anterior

3

Dissenyar una graella per
valorar
els
resultats
i
comparar-los

AVD
2

Realitzar les proves de diagnòstic d’IAQSE als Resultats iguals o superiors
grups de 2n i 6è
que les darreres proves de
diagnòstic.

3

Dissenyar un pla de millora de
la competència matemàtica
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F.2. VALORACIÓ DEL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS ESPECÍFICS PER AL CURS


* Veure apartat 3 de la memòria

F.3. ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE
* Veure apartat 4 de la memòria

F.4. PROJECTES INSTITUCIONALS DEL CENTRE
- A la columna “Fixat a PGA” cal assenyalar si a la PGA es preveia, o no, l'elaboració, la revisió o l'actualització del projecte o d'algun dels seus apartats.
- El grau d'assoliment: en els casos en què a la PGA s'hagués determinat l'elaboració, la revisió o l'actualització del projecte o d'algun dels seus apartats,
es valora d'1 a 5 el grau en què s'ha acomplert el que estava previst (essent 1 la puntuació més baixa, equivalent a “no assolit”; i 5 la més alta, equivalent
a “totalment assolit”)
PROJECTES / DOCUMENTS INSTITUCIONALS

FIXAT A PGA
SÍ

1

Projecte Educatiu

2

Concreció Curricular

3

NO

GRAU
D’ASSOLIMENT

x

1

Projecte Lingüístic

x

5

4

Pla d'Acolliment /PALIC

x

5

5

Pla de Convivència

x

5

6

Pla d'Atenció a la Diversitat

x

5

7

Pla d'Acció Tutorial

x

1

8

Reglament d'Organització i F.

PROPOSTES PER AL CURS SEGÜENT

Actualitzar la redacció i fer un nou fulletó
informatiu

Redactar el document i aprovar-l

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
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responsables.
PLANS ANUALS

FIXAT A PGA
SÍ

GRAU D’ASSOLIMENT

PROPOSTES DE MILLORA

NO

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

x

3

* Veure apartat 6

x

5

*Veure apartat 8

x

5

4 Pla específic per a alumnat repetidor
5 Pla de foment de la lectura
6 Programa
7 Pla de coordinació primària-secundària.
8 Pla anual de l'equip de suport
5

9 Pla d'actuació de l'EOEP (part B)
6

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

x

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

5

6

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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