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1.GLOSSARI
ACI: Adaptació Curricular Significativa
AL: Audició i Llenguatge
ANEE: Alumne amb Necessitats Educatives Especials.
CCC: Concreció Curricular de Centre
CCP: Comissió de Coordinació Pedagògica.
EMIF: Equip Municipal d'Intervenció Familiar.
EOEP: Equip d'Orientació Educativa i Psicopedagògica.
NESE: Necessitats Específiques de Suport Educatiu.
PDI: Pissarra Digital Interactiva
PGA: Programació General Anual
PT: Pedagogia Terapèutica.
SD: Seqüència didàctica
TAC: Tecnologies per a l'aprenentatge i la comunicació
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 per
l’alumnat, així com també de la seva tasca educativa. El document ha estat aprovat per Consell Escolar el dia 1 de juliol de 2019.
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
2019-2020.
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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 projecte d’innovació: I si l’ambient fos la clau ?. Els ambients: una nova forma
d’aprendre en una escola d’avui.
Activitats:

Grau d’assoliment: Observacions:

Seminari de formació de
centre

FET

Els objectius proposats al programa de formació no s’han assolit de forma
directa. Potser perquè eren molt ambiciosos? Potser perquè l’observació entre
iguals no estava prevista el mes de juny i no sabíem com, quan ni quantes visites
faríem a altres escoles. I també perquè la ponència del mes de febrer no es va
ajustar ben bé al que havíem demanat.
Ara bé, és cert que, indirectament, els objectius s’han anat integrant a través de
les visites, coneixent altres metodologies, avaluació, organització i aspectes
estètics.
L’equip de mestres conclou que s’han treballat altres objectius a partir d’altres
activitats que han anat sorgint i que no estaven previstes. Ha estat enriquidor i
profitós igualment .

Reunions per equips
docents i de la CCP.

FET

Les reunions per grups de cicle o d’ambients han permès establir les mateixes
línies organitzatives dels ambients, coordinar les programacions, explicar les
activitats que es farien cada trimestre, compartir dubtes, petites dificultats,
decidir propostes de millora, i també parlar de l’avaluació dels ambients i fer el
seguiment de l’alumnat (el 1r i 2n trimestre). Ens ha faltat temps per parlar dels
alumnes i preparar activitats i materials de manera conjunta.
Pel que fa a la CCP, les enquestes fan palès que 2 persones valoren com a molt bo
el funcionament i l’eficàcia de les reunions, les altres 6 consideren que és bo.
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Acompanyament, anàlisi
i reflexió dels ambients

EN PROCÉS

Al llarg del curs cada cicle ha anat reflexionant sobre el desenvolupament dels
ambients i hem anat incorporant alguns canvis organitzatius, en els espais,
materials,... però encara hem de seguir en aquest sentit

Pel que fa a les famílies...

Observació entre iguals a
partir d’uns paràmetres
establerts a les sessions
de formació.

FET

Esteim d’acord en què ha estat una experiència positiva per al claustre, ja que
ens ha ajudat a posar consciència en el que feim per millorar la nostra pràctica
educativa. Ens hem sentit còmodes en les parelles i hi ha hagut confiança i
complicitat, tot i que no descartam la possibilitat de fer un altre tipus de parella
per tal de contrastar mirades de diferents cicles o nivells. Creiem que és una
pràctica de reflexió que es pot repetir altres cursos i enriquir amb
l’enregistrament d’alguns vídeos.
L’eina ISTOF-II ens ha ajudat a centrar la mirada, encara que es podria
simplificar més en els ítems d’observació que són molts i alguns bastant
semblants, i també es podria ajustar una mica més a les diferents etapes
educatives i a les diferents metodologies d’aprenentatge.
El curs que ve repetiríem l’experiència.
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Redacció
de
les
conclusions i millores

FET

A final de curs cada cicle ha destacat algunes conclusions i alguns canvis que
introduirem el curs que ve.
PETITS: es farien ambients tot el dia i s’ampliarien les propostes: Domèstic,
Construccions, Art, Científic, Musical (2 dies), A l’aire lliure (2 ò 3 dies). No tots els
ambients es farien de forma simultània, però sí que s’anirien combinant amb les
sessions de psicomotricitat de cada grup i també amb tallers temàtics per nivell.
A Primària els ambients o propostes canviarien un poc i serien: art i cos, enigmat,
científic i comunicació; més taller Let’s speak, hort (2 d), taller AL ???, Els espais
es muntaran a una mateixa aula (mitjans i grans) i les aules-tutories es
compartiran.
MITJANS:
-S’avaluarà si s’ha de ser la lliure elecció d
 els ambients, intentant que sempre n’hi
hagi 5 oberts o tallers oberts cada dia, com a mínim i renunciar als suports.
Incorporar algun taller de moviment d’una hora de duració, per a compensar la
pèrdua de sessions d’Ed. física sobretot amb els de 1r i 2n.
-Canviar el format del quadernet o fer-ho en una llibreta. Hem d’analitzar en quin
moment han d’escriure els alumnes (dins el mateix ambient, amb la tutora…).
-Tancar les sessions d’ambient amb un cercle ben estructurat (hem de millorar
l’espai del cercle en alguns dels ambients).
-Mantenir el mateix horari i dies (de dilluns a dijous).
GRANS:
Totes les propostes de millora s’han d’acabar de debatre i organitzar la darrera
setmana de juny.

Avaluació entre iguals a
partir d’uns indicadors
seleccionats pel claustre

FET

Ja que amb la formació PIP se’ns demanava un treball d’observació entre iguals es
va adaptar l’eina proporcionada pel CEP i el Servei d’Innovació per elaborar junts
un document de centre.
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Realització de trobades
pedagògiques

FET

Al llarg del curs s’han fet diferents trobades pedagògiques obertes a la comunitat:
el World Cafè, les trobades amb mestres visitants, la tertúlia pedagògica Ni
princeses ni pirates, el taller sobre masclismes ocults a les pel·lícules Disney. La
nostra escola és petita i el nivell de participació no sol ser molt alt, però esteim
satisfetes de la participació que hi ha hagut a les diferents activitats i les
valoracions generals que se’n fan són positives.

Participació
de
les
famílies en les comissions
dels projectes d’escola,
activitats
d’aula,
d’ambients i activitats
complementàries

FET

Aquest curs les famílies no han format part de les comissions, però vam voler
recollir les seves idees i reflexions a partir d’un World cafè obert a tota la
comunitat educativa. Algunes de les propostes recollides s’han dut a terme (guia
des Migjorn, World cafè amb el cicle dels grans ( el vam anomenar World-tast) ,...
Les valoracions que es van fer del Worl Cafè s ón ben positives; donen importància
sobretot a la possibilitat d’ajuntar-nos tots i totes, de debatre, de compartir idees,
encara que sigui diferents. I, no només rallar, sinó posar-nos en marxa per
aconseguir el que volem.
Les famílies dels grups dels petits i dels mitjans han pogut participar en algunes
activitats a l’aula.
També hi ha hagut un banc de voluntaris que han fet petites feines de millora en el
pati, aules.

Observacions:
L’anàlisi i la reflexió dels ambients s’han fet cada trimestre a les reunions destinades amb aquesta finalitat. L’assessora PIP vol manifestar
que s’han fet acompanyaments puntuals en dissenys d’ambients i propostes de materials en alguns ambients, La majoria d’hores
destinades a n’aquest fi s’han dedicat a participar a les reunions de formació de la Xarxa PIP (a Menorca i a Mallorca), a fer suports i a
atendre assumptes importants que requerien la implicació de l’equip directiu i donar resposta a algunes necessitats urgents d’infants,
famílies i mestres. Ha estat un curs on s’han hagut de cobrir bastantes substitucions (baixes, assumptes personals i visites a centres). Tot
plegat ha suposat que no s’arribés a l’ajuda que potser alguns s’esperaven.
Cal definir molt bé quin ha de ser el paper de la persona assessora si es decideix continuar amb aquesta figura el proper curs. Aquest curs
no es van definir prou les activitats a desenvolupar, cadascú tenia unes perspectives i necessitats diferents que han dificultat juntament
amb el que s’ha exposat anteriorment, la feina desenvolupada per l’assessora.
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3.1.2. Continuar desenvolupant el Projecte Entre tots feim el món

Activitats:
Revisar l’antic PAT i iniciar l’elaboració
del nou Pla d’acció tutorial.

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

Grau d'assoliment: Observacions:
EN PROCÉS

FET

S’ha fet un nou guió seguint les instruccions de la Conselleria i s’ha
consensuat amb la comissió que de cara al curs que ve s’ha de
treballar per a una redacció conjunta i actualitzada del nou
document. Encara no s’ha revisat l’antic.
S’han passat primer les enquestes als grups de 1r i 6è, ja que s’ha
detectat major necessitat d’indagar en el benestar del grup. També
s’ha fet a 3r i 5è. Els resultats estan compartits al Google Drive i
estaria bé fer-ne una valoració conjunta a part dels comentaris que
haguem pogut fer l’equip directiu i el tutor o les tutores.

Continuar amb els projecte d’ajudants
de resolució de conflictes amb els
alumnes de 5è i 6è

SENSE FER

El claustre de mestres, a principi de curs, va decidir que aquest no
era un objectiu prou adequat per a l’etapa de primària i que s’havia
de descartar.

Realització
d’una
activitat
de
sensibilització relacionada amb la
coeducació i la prevenció de la violència
de gènere (amb els alumnes i les
famílies)

FET

S’han realitzat dues activitats per a famílies al respecte: una tertúlia
pedagògica juntament amb l’escoleta Xibit (Ni princeses ni pirates)
i també un taller de masclismes ocults a les pel·lícules Disney. La
valoració de les famílies que hi van participar és positiva i va sorgir
la idea de crear una comissió mixta de coeducació a l’escola.
La xerrada que s’havia de fer a l’alumnat per part de l’Institut de la
Dona i la policia tutora no s’ha duit a terme per incompatibilitats
de calendari. Queda pendent.

Observacions:
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3
 .1.3. Continuar desenvolupant el Projecte Llavors pel canvi

Activitats:

Grau d’assoliment: Observacions:

Continuar les diferents feines d’hort: neteja i
preparació del terreny, fer compost, sembrar,
regar, llevar herbes, collir. Incorporar noves
plantes perennes (tàperes, orenga, lavanda,
calèndula…)

FET

Hem seguit fent totes les feines d’hort. Volíem incorporar
tàperes a la zona de plantes aromàtiques però no s’ha
duit a terme, tenir-ho en compte pel pròxim curs.
Cada vegada que hi havia collita es feia un tast natural i
després els infants s’enduien una part de la collita a casa.

Utilitzar les tasques d’hort per ampliar conceptes
d’altres àrees: cuina; elaboració d’olis, sabó i
cremes; experiments científics

FET

S’han dut a terme totes les feines previstes en la
programació de principi de curs. Hem fet poques
activitats de cuina, tenir-ho en compte pel pròxim curs.
Hem fet varis experiments científics i vam intentar fer
crema però no va sortir.

Solucionar definitivament el tema de la caseta
d’hort

SENSE FER

A la caseta d’hort s’hauria de canviar la porta i la finestra.

Assumir totes les tasques relacionades amb el
projecte “Un ram per Es Migjorn Gran”.

FET

Cal tenir en compte que, si es fa dins dels ambients, no hi
participen tot l’alumnat de Primària.

Observacions:
-

Seria molt interessant poder mantenir en Patrick com a dinamitzador de l’hort. S’implica i fa molt bona feina.
Queda pobre anar a hort una vegada per setmana, de cara a pròxim curs, i si és possible, ho podríem ofertar dos dies per setmana.
Hem d’informar i documentar les diferents activitats que es duen a terme mitjançant els plafons de l’entrada, enguany per ser
“novata” en aquest projecte no ho he fet.
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Xarxa de Centres Cooperants

Activitats:

Grau d’assoliment: Observacions:

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

FET

Durant aquest curs hem rebut poca documentació de
Nicaragua, tot i així l’equip directiu ha tingut cura que el
plafó estigués documentat

Treballar el tema de la Xarxa, relacionat
amb la “Immigració i refugiats”, els tutors a
l’assignatura de castellà, i a 6è EI.

FET

Degut a la complexitat de la temàtica d’aquest curs
(aprenentatge i serveis sobre les migracions) es va decidir
que es fes de forma voluntària a les tutories. Ho han fet el
grup de 5 anys amb un enviament i els de 5è amb un
curtmetratge com a producte final

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

Fer alguna activitat recordatòria sobre la
consciència de venir a peu, velo, patinet,... a
l’escola i reduir així el CO2.
(per exemple: dia 19 d’abril, Dia Mundial de
la bicicleta

FET

SENSE FER

La realització de l’activitat conjunta (L’abraçada pels pobles)
es va valorar molt positivament tant pel claustre com per la
resta d’escoles cooperants. Va ser un acte senzill però
important que va mobilitzar a bona part de la comunitat
educativa.
No s’ha realitzat cap d’aquestes propostes.
De cara al propers cursos es podrien tenir en compte i
cel·lebrar algunes d’aquestes diades, al manco les més
relacionades amb la temàtica treballada a la Xarxa.
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Observacions:

A l’enquesta de final de curs es demana a les famílies quina opinió tenen del projecte de la Xarxa de Centres Cooperants i d’Un ram per
Es Migjorn Gran. 36 famílies consideren el primer projecte “molt interessant” i 33 “interessant”; una sola família creu que és poc
interessant. Per altra banda, Un ram per Es Migjorn Gran la valoració d’interessant puja a 47 i 25 ho consideren “interessant”. A dues
famílies sembla que no els interessa.
A penes es fan observacions en aquest apartat. Una família recorda les visites al Centre de Dia que s’han fet en cursos anteriors i es
suggereix que es torni a repetir. (A l’ambient d’Art i Cos, vinculat amb Un ram per Es Migjorn Gran) s’han fet uns ramellets artificials
que s’han duit al Centre de Dia)

Volem dir que des de l’Ajuntament ens han informat que segurament el curs que ve es tornarà a posar en marxa el Projecte
Intergeneracional i ens convidaran a participar-hi al llarg de tot el curs en coordinació amb l’EMIF.
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3
 .1.4. Continuar amb el projecte Millora de patis

Activitats:

Grau d’assoliment: Observacions:

Fer el seguiment de la instal·lació dels
jocs nous per part de l’ajuntament

EN PROCÉS

S’ha instal·lat la caseta. Falta el gronxador col·lectiu que hem reclamat
diverses vegades a l’Ajuntament, esperam resposta.

Millorar la dinàmica i els jocs els dies
de pluja dins la sala polivalent
(primària)

FET

Hem eliminat les pilotes a la sala i hem introduït alguns materials per
jugar-hi. Faltaria fer cartell per recordar les normes i acords amb
imatges.

Seguir enriquint les propostes del pati
i revisar les que es van posar en marxa
el curs passat

EN PROCÉS

S’ha acordat fer a la pista 2 dies de futbol, 2 dies de bàsquet i 1 dia
material alternatiu.
S’ha revisat la bobina, afegit material fixe (pilotes, cordes,...). Faltaria:
afegir un espai de calma, llegir, pintar… Seguir dissenyant noves
propostes a partir de les idees que hem anat veient a les visites. Ser
més responsables del material EF que es treu al pati.

Gestionar i fer el seguiment del banc
de voluntaris

FET

S’han fet diverses coses: pintar mobiliari, radiadors, penjar
estanteries, fer moble biblioteca amb palet, cosir estores, cosir coixins,
arranjar tela bobina des pont, etc.

Recordar les propostes
populars al pati.

FET

Es va fer el 1r trimestre a EF amb 1r, 2n i 3r, tot i que no tenen molta
continuïtat. Els interessen més els jocs de córrer i persecució.

de

jocs

Observacions:
-

Vam acordar a un claustre que revisaríem si era necessari augmentar el número de mestres de torn al pati de cara al curs que ve.
Hem de revisar els dies de futbol, bàsquet i altres jocs a la pista?
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3
 .1.5. C
 ontinuar desenvolupant les noves tecnologies de la informació i la comunicació
(TIC), tecnologies d’aprenentatge col·laboratiu (TAC)

Objectius:
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.)
Desenvolupar les TIC com a contingut
educatiu, integrar-les en el procés
d’ensenyament-aprenentatge
(servidor
Xarxipèlag, GoogleApps: Drive, Gmail, …)
i fer-les servir com a canal d’informació
amb les famílies (blog,web, email,
whatsApp…)

Reinstal.lar el servidor i reubicar nous i
antics aparells del centre juntament amb
la seva integració

Grau d’assoliment: Observacions:
EN PROCÉS

EN PROCÉS

FET

Les incidències s’han pogut anar resolent a mida que han sorgit.
El fet d’haver rebut aparells nous ha fet que algunes incidències
dels anteriors ordinadors encara no s’hagin resolt perquè no
estaven reubicats, no feien falta. Ara caldrà posar-los en marxa i
fer les incidències necessàries.
Un 14’3 % del professorat opina que s’han desenvolupat molt,
21’4% bastant, 42’9% suficient, 14’3% poc i un 7’1% gens. Es pot
dir que allà on s’han utilitzat més és en els ambients i les aules
dels grans. El cicle dels petits a penes les han emprades. Sorgeix
una demanda de tenir com a centre una visió més àmplia de les
TAC, més actualitzada i que realment fos una eina per millorar els
processos d'e/a.
Aquest curs, a sisè, s’han creat comptes de gmail a l’alumnat i s’hi
ha treballat amb la tutora. Ja al tercer trimestre, aquells portàtils
que actualment són a 5è (i que el curs que ve passaran a 6è) s’han
convertit a mode cromebook per comprovar si d’aquesta
manera són més eficaços i rendeixen millor. La idea és que es faci
també açò a aquells ordinadors que passaran al grup de 5è (que
actualment fan 4t ).
Enguany hem rebut per part de la Conselleria 15 ordinadors de
sobretaula amb sistema operatiu windows 10. Aquest fet ha
provocat fer una reubicació total dels aparells que hi havia a cada
espai/aula, prioritzant tenir en funcionament aquests 15 i
ampliar amb d’altres també més nous on fos necessari.
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Crear un document curricular de l’ús de
les TIC per a cada etapa.

SENSE FER

Actualitzar regularment els continguts de
la web del centre i fer-ne difusió a través
de diferents canals.

FET

Un 25% del professorat opina que s’ha actualitzat molt, un 58.3%
bastant i un 16’7 % el suficient.

Observacions:
És necessari tenir un parell de reproductors externs de DVD a disposició ja que els nous ordinadors no tenen lector de cd i si en qualque
cas volem reproduir-ne un no es pot. Per altra banda serà molt necessari comprar auriculars nous, estan bastant fets malbé.
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3.2. VALORACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ DE L’EQUIP DIRECTIU

Objectius:

Grau d’assoliment: Observacions:

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).

FET

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

FET

Planificar i dinamitzar les reunions amb el
professorat: claustres, comissions, equips docents per
la consecució d’un projecte educatiu..

FET

Al llarg del curs s’han planificat i dut a terme les
reunions
previstes
i d’altres amb caràcter
extraordinari. Hem utilitzat el recurs del Google Drive
per anar avançant els temes al claustre.

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

FET

El 100% del professorat opina que l’ED vetlla per una
comunicació fluïda amb tots els agents educatius.
Un 31’1% de les famílies opina que hi ha una molt bona
comunicació amb l’ED, el 36’5% bastant bona, 14’9 %
bona, 1’4% regular, i la resta (16’2%) opinia que no li ha
fet falta aquesta comunicació.

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

FET

Les valoracions són positives. Pel 38’8% del
professorat es fa una molt bona dinamització i el 61’5%
creuen que és bona.

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

FET

El 100% creu que es fa el seguiment.
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Repartir equitativament les tasques, els recursos
humans i materials del centre.

FET

Valorats alguns comentaris de les enquestes de mestres
l’equip directiu vol intentar tenir els criteris clars de
com s'han de distribuir les tasques i els recursos
humans i materials per tal que siguin els més
equitatius possibles i intentar d'aquesta manera que el
nivell de satisfacció augmenti.
Fer un seguiment de les necessitats d’infraestructura i
manteniment del centre.

FET

El 21’4% del professorat opina que el seguiment és bo,
un 42’9% acceptable i un 36’7% dolent.La valoració de
les necessitats i manteniment del centre Creiem que la
valoració negativa no és pel seguiment que en fa ED
sinó perquè les administracions encarregades no resol
les necessitats amb la rapidesa desitjada

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

SENSE FER

El curs 2019-2020 es té previst fer-la ja que ens vindrà
prescrit per la Conselleria.

Observacions:
Propostes de millora:
-

Tenir els criteris clars de com s'han de distribuir les tasques i els recursos humans i materials per tal que siguin els més equitatius
possibles i intentar d'aquesta manera que el nivell de satisfacció augmenti.
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3.3. VALORACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ DE L’EQUIP DE SUPORT
Objectius:

Grau d’assoliment:

Observacions:

Fomentar la relació entre l’equip de suport i l’equip educatiu
Coordinació dels membres
de l'E. Suport amb els tutors
i especialistes

FET

Les coordinacions estaven establertes en el calendari d’exclusives però a la
pràctica ha costat complir-les. Al final s’han pactat altres dies i hores, i se n’han
fet manco.
Enguany l’orientadora ha pogut assistir a les reunions d’avaluació tant d’infantil
com de primària fet que ha estat molt positiu pel seguiment dels alumnes.
A la CCP l’orientadora no ha pogut assistir ja que era els dilluns i no era dia
d’atenció al centre.
Propostes:
● Fer les coordinacions de suport amb primària un dia la mitja hora de lectura,
fent coincidir l’AL i PT, i la que no s’estigui coordinant, anirà al grup a
substituir; a EI es podria fer de manera semblant la segona mitja hora de
pati.

Col·laboració i participació,

●

Si l’orientadora ve dos dies a l’escola es podria aprofitar un d’aquests dies per
fer la CCP, i també podria assistir a les reunions de seguiment d’alumnat per
cicles.

●

Que l’orientadora continuï assistint a les reunions d’avaluació trimestrals.

●

Llegir l’acta al principi de cada reunió de suport, per situar-nos, ja que són
cada quinze dies, i mantenir un document compartit per a poder incloure
punts de l’ordre del dia.

FET
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elaboració i seguiment de les
ACIs.
Prioritzar el treball amb
l'alumnat NESE dins l'aula
sempre que sigui possible.

FET

S’ha intentat fer així, però l’intervenció d’aspectes concrets d’AL (rotacismes,
consciència fonològica, …), s’han treballat fora de l’aula en petit grup. La resta
de suports que no han estat dins l’aula, s’han organitzat en desdoblaments.
Propostes:
●
De l’horari de l’AL (si en tenim), es prioritzaria poder fer una taller
d’estimulació de llenguatge / consciència fonològica a EI, en hores d’ambient, i
que hi passessin tots els fillets, i la resta d’hores suport a EP (1r i 2n
principalment).

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

FET

Participació
l'avaluació/promoció
l'alumnat NESE

en
de

FET

recerca
i
de
mesures

FET

Orientació,
elaboració
curriculars

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

EN PROCÉS
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Fomentar la relació entre l’equip de suport amb l’alumnat.
Realització
d'una
tasca
preventiva el més àmplia
possible.

FET

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

FET

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

FET

S’haurien d’haver fet més coordinacions per tal d’assessorar i orientar millor als
tutors ja que són ells els qui estan més temps amb els alumnes a l’aula.

Relació entre l’equip de suport i el centre
FET

Coordinació amb l'equip
directiu

Ens hem reunit de manera quinzenal els membres de l’equip de suport amb
l’equip directiu. Alguna vegada aquesta reunió ha quedat massa curta de temps.
També, i a causa de que només hi intervenia l’AL una hora per setmana, ha quedat
un poc coix el seguiment d’EI.
Les actes de coordinació s’han fet directament al Google Drive i ha estat més
pràctic i a l’abast de tothom.
Propostes:
● Si el curs que ve l’AL pot fer el taller de llenguatge a EI podrem fer més
seguiment de l’alumnat d’EI; sinó potser s’hauria de valorar que a la reunió de
suport vingués algun referent d’EI, com la mestra de més 1.
● Per organitzar el calendari de l’orientadora ha anat molt bé emprar l’eina del
Google Calendar, ja que ha permès poder fer modificacions i previsions fins al
darrer dia i incloure reunions previstes de setmanes posteriors. Potser es
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podria fer habitual en l’organització de les exclusives de l’escola, ja que les
mestres no ho tenien tant present com a organització.
FET

L’orientadora s’ha reunit amb els serveis externs UCSMIA (2 vegades) i EMIF
(4 vegades) durant el curs per fer el seguiment de l’alumnat i ens ha informat a
les reunions posteriors.
També hi ha hagut coordinacions a través de correu electrònic o telefonades per
aspectes més urgents o puntuals.

Actuació i derivació dels
alumnes que precisin ajudes
específiques

FET

S’han fet 5 demandes al llarg del curs, 4 han estat ateses; de 3 s’ha fet l’informe
psicopedagògic i d’1 l’informe d’intervenció; i 1 ha quedat pendent d’acabar pel
curs que ve, ja que es va fer dins el juny. S’ha fet el seguiment d’1 alumna
avaluada el curs passat i s’ha fet el dictamen i l’informe psicopedagògic.

Assessorament i col·laboració
amb les famílies

FET

L’orientadora ha assessorat i ha fet el seguiment a diverses famílies.
Les mestres de suport s’han reunit amb les famílies, juntament amb els tutors
quan ha estat necessari.

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

FET

Actuació envers la relació
amb els serveis externs

Hem elaborat i aprovat el Pla d’Atenció a la Diversitat

Observacions:
L’equip dels petits valora positivament la bona disposició de l’AL i la participació de l’orientadora a les reunions d’avaluació, cosa
que no havia passat mai.
Consideram que el temps que l’EOEP dedica a l’escola és insuficient i som de l’opinió que si hi hagués més hores podria fer més
observacions a les aules.
● Per part del cicle dels grans es valora molt positivament que puguem ser dues persones dins l’aula.
●
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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…)
Valoració:
(Cicle mitjans) Hem anat complint el calendari establert a principi de curs, durant el qual
hem tractat temes pedagògics relacionats bàsicament amb els ambients, sortides i
preparació de claustres.
Alguns dies, hem hagut de substituir aquestes reunions de cicle per reunions de
coordinació amb la nostra companya (1r-2n o 3r-4t), a fi de preparar aspectes més concrets
com les sortides, campaments, etc. Tot i així, hem hagut de cercar altres moments
(dissabtes…) per manca de temps.
(Cicle grans) S’ha anat complint el calendari establert en la majoria de les sessions,
intentant seguir un ordre prèviament establert entre tots de temes d’interès. S’han tractat
aquells temes que han sorgit a partir del dia a dia de l’escola. S’han treballat dos temes
pedagògics importants, que eren el tractament de les llengües i de les matemàtiques, amb
la finalitat de contrastar les estratègies de cada tutor i intentar dibuixar una línia de cicle.
En algunes sessions s’ha hagut de modificar el calendari degut a les circumstàncies del
moment: sortides, etc.

PROPOSTES DE MILLORA
(Cicle mitjans) Es fa necessària una
hora de coordinació entre les tutores de 3r
i 4t, que formen part de dos cicles
diferents i no tenen l’ocasió de trobar-se
mai.
Cal revisar la coordinació de la mestra
d’anglès i l’auxiliar de conversa, així com
la de les mestres de suport amb les
tutores.
(Cicle grans) De cara a l’any que ve
proposam fer un pla de feina més específic
sobre la programació de la competència
lingüística i la matemàtica.

Observacions:
(cicle mitjans) Sabem que és molt complicat a nivell d’organització, però el fet de coincidir l’hora de coordinació dins l’horari lectiu,
facilitava molt el treball conjunt.
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4.2. ANÀLISI I VALORACIÓ DEL FUNCIONAMENT DELS CLAUSTRES (ORDINARIS I
PEDAGÒGICS)
Valoració:
●
●

●

PROPOSTES DE MILLORA

Cicle dels petits: Hem fet les nostres valoracions a l’enquesta de
mestres.
Cicle mitjans: Valoram positivament el dinamisme i agilitat de
les sessions de claustre, gràcies a que disposam de menys temps i
al fet de treballar amb el DRIVE. La freqüència dels claustres
creiem que ha estat adequada.
Cicle dels grans: Han funcionat molt bé, s’han ajustat a la
temporalització prevista. S’han treballat els temes previstos. En el
cas dels claustre pedagògics hauríem pogut dedicar més temps per
analitzar les propostes de cada centre i així fer un poc de debat. El
DRIVE és una eina que ens ajuda a preparar prèviament els
claustres, i això fa que puguin ser més efectius.

Observacions:
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4.3. ANÀLISI I VALORACIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL CONSELL ESCOLAR
Valoració:
Aquest curs, el desembre vam fer la renovació de tot el CEE.
El funcionament de les trobades dels consells escolars ha estat
satisfactori. N’hem fet de presencials i algun de virtual per aprovar
alguns documents o acords més puntuals.

PROPOSTES DE MILLORA
●
Tornar a crear la figura de mare delegada o pare
delegat de cada grup que pugui servir de pont entre les
famílies i les dues mares que les representen al CE. També
podrien ser un vincle entre l’ED i l’AMPA.

Observacions:
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4.4. CRITERIS PEDAGÒGICS PER L’ELABORACIÓ DELS HORARIS DEL CENTRE
Valoració:
A la PGA d’aquest curs es van elaborar els
horaris intentant compaginar les hores
dedicades als ambients amb les hores
dedicades a les especialitats i temps
d’aula. Hem vetllat perquè el còmput
d’hores de cada matèria, establert pel
currículum de les Illes Balears, es
mantingués a pesar de l’organització
especial de centre. Hem de tenir en
compte que aquesta nova metodologia té
un
caràcter
multidisciplinar
i
globalitzador, per tant, és difícil assegurar
que s’han fet el nombre exacte d’hores al
cent per cent. Fetes les reflexions
oportunes a final de curs, es suggereixen
una sèrie de propostes de millora.

PROPOSTES DE MILLORA
●
Cicle dels PETITS: augmentar el nombre de sessions d’ambients al doble de
temps, cosa que suposaria mesclar els grups de forma heterogènia pràcticament tot el dia.
Mantenir el divendres sense ambients perquè el grup de referència pugui estar amb la seva
tutora i fer activitats d’aula i/o obertes a la comunitat.
Al llarg de la setmana faríem sessions temàtiques (jocs matemàtics, grafomotricitat,
consciència fonològica, cuina, etc.) amb grups homogenis d’edat.
El grup de 3 anys seguiria amb dues sessions setmanals de psicomotricitat i les faria la
tutora. Per als grups de 4 i 5 es faria una sessió setmanal i se n’encarregaria la mestra de
suport.
Ja que el grup de 4 anys és marcadament més nombrós que la resta, s’intentaria que les
poques hores de suport que tenim s’inverteixin en aquest grup per a què es pugui fer algun
desdoblament o treball amb dues mestres alhora dins la mateixa aula.
● Cicle dels MITJANS: Es proposa que al grup de 1r es recuperin les dues hores
d’educació física i que una d’elles l’assumeixi la turora.
Cicle dels GRANS: Es proposa que els ambients siguins els mateixos dies de mitjans
i grans, per tal que sigui més fàcil coincidir a l’hora de fer sortides els grups de 3r i 4t.
També es proposa fer els projectes de treball en grups heterogenis d’edat.
●

Observacions:
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4.5. CALENDARI DE REUNIONS I AVALUACIONS. CALENDARI D’EXCLUSIVES
Valoració:

PROPOSTES DE MILLORA

●
Cicle dels petits. El calendari d’exclusives està molt ple; ens falten ●
hores per preparació de materials d’ambient i a l’aula.
●
Cicle de mitjans. Alguns pensam que l’horari d’exclusives està molt
condensat. Hi ha poques hores de lliure disposició per a tasques d’aula. Hem de
tenir en compte que si valoram l’ordre i l’estètica, de vegades necessitam un ●
temps a les 13’30h per dedicar a arranjar el nostre propi espai.
L’horari d’atenció a les famílies no és prou adequat per a algunes famílies i per
tant hem de venir a l’escola durant altres capvespres (especialment quan fem les
entrevistes de principi de curs). Tot i així, ja ens hem adaptat bé a aquest horari.

Cicle dels petits: Sorgeix la proposta de fer
qualque dimarts capvespre més ( a part de les
reunions d’avaluació i de formació) per preparar
materials.
Cicle dels mitjans: Deixar més hores
d’exclusiva buides per tal que els/les tutors/es en
puguin disposar lliurement.
Cal tenir en compte que el proper curs si dos
mestres hem de compartir aula, també
necessitarem trobar-nos de tan en tant.

●
Cicle dels grans. Pensam que el calendari està massa atapeït i que no
hi queda temps per poder gestionar millor l’elaboració de material, el
desenvolupament de la tutoria, propostes d’ambients, etc.

Observacions:
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4.6. SORTIDES PEDAGÒGIQUES PROGRAMADES PER CICLE
AVALUACIÓ

PROPOSTES DE MILLORA

Grup dels petits.
● Pel que fa al campament:
● Son Putxet: Va anar molt bé la caminada; el bosc molt adequat i el torrent molt atractiu. Ens vam
○ El fet de concentrar dues
plantejar si seria interessant poder-hi anar a diferents estacions per veure els mateixos paratges a
activitats durant el matí
diferents èpoques de l’any.
va fer que hi quedés poc
● Pedreres de s’Hostal i Centre de Recuperació de fauna de menorca: Va anar bé, vam relacionar la
temps lliure per jugar.
sortida amb la troballa de l’eriçó al pati de l’escola.
Proposam triar una o
El grup de 4 i 5 anys no es va orientar tant bé com el de 3 anys, dins el laberint, i van tardar una
altra activitat.
mica més en fer el recorregut per arribar al centre. El fet de dur una corda per seguir el camí ens
va distreure un poc.
● Campament as Pinaret: Va anar molt bé, sobretot el primer dia i la nit; els fillets/es tenen molt
bon record. El segon matí ja hi havia més cansament.
Grup dels mitjans
● Sortida al Talaiot de Binicudrell i allà feim jocs de presentar-nos i jocs de convivència a fi de
conèixer-nos un poc més abans de començar a fer els ambients.
● Sortida al bosc d'Alforí de Dalt (grups de 1r i 2n) per fer l'activitat de seguir el rastre dels animals.
Hi ha dos monitors que són els que fan l'activitat.
● Sant Agustí: visita realitzada pels tres grups. Vam visitar el poblat prehistòric i ens ensenyaren a
tirar amb fona tal com feien els talaiòtics. La visita la realitzàrem amb bus tant per anar com per
tornar.
● Visita al dentista a Alaior i també visitam un poblat talaiòtic. Aquesta sortida la férem els alumnes
de 1r i 2n.
● Museu de Menorca: L’objectiu principal era conèixer les restes romanes que perduren a Menorca
i conèixer una mica més d’aquesta civilització. Mentre un grup feia un recorregut per la ciutat de
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●
●

Maó, visitant l’ajuntament, Santa Maria i es Freginal; l’altre visità les instal·lacions del Museu de
Menorca i realitzà una activitat de mosaic tal com feien els romans.
Pedreres de s’Hostal i Centre de recuperació de la fauna de Menorca (1r i 2n)
Campament a Son Putxet de baix (1r i 2n)

Tercer i quart curs:
Excursió a Atalis. El mes de setembre vam planificar aquesta sortida amb la intenció de crear
vincle entre els alumnes, atès que formen part de dos cicles diferents i tenen poques oportunitats
d’interactuar. Donat que encara estiu, els alumnes varen poder nedar.
● Campament de final de curs a “Es Canaló”. Ambdues tutores valoram molt positivament el fet de
compartir aquest temps de convivència els alumnes de 3r i 4t. Les activitats més destacables han
estat: caminada pel Camí Reial fins al Barranc d’Algendar, taller sobre flora autòctona (Salut
Jove), taller de fabricació de sabó, caminada pel barranc, visita a una alzina centenària i vetllada
protagonitzada per les mestres.
●

Grup dels grans. Les valoram molt positivament, ja que han estat planificades amb la intenció de
complementar el treball que s’ha fet a tutoria, música o als ambients. Hem procurat que en algunes
sortides ens acompanyés un expert en la matèria, per exemple: taller de geologia i d’interpretació del
paisatge amb Carlos Beguiristain. Aquesta estratègia ha donat molta qualitat a l’activitat perquè s’han
pogut treballar continguts molt més específics i d’una manera molt més pràctica i vivenciada.
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4.7. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
BUNYOLADA: A tothom va semblar bé l’organització i com va anar la festeta.
Agraïm la feinada que van fer els alumnes i mestre de 5è i el cicle d’infantil i la decoració i muntatge de la sala polivalent.
L’alumnat, a l’assemblea de delegats i delegades, també opina que els bunyols van ser molt bons, però que potser algú en va menjar
més del comtpe.

NADAL: Les

mestres dels petits estan satisfetes de l’elaboració i del resultat de les bolles. Consideren que la cantada
va anar bé i agraeixen el petit canvi de darrera hora a la lletra d’una cançó.
Als mitjans i als grans els va agradar el resultat final de la decoració de l’arbre. Va ser pràctic i coherent que les bolles
es fessin a l’ambient d’Art. Pensen que la cantada va ser polida i el fet de poder-ho fer a la plaça va lluir més. Són de
l’opinió que potser algunes cançons podrien ser més alternatives.
A alguns fillets i filletes no els agrada cantar en públic, i així ho manifesten quan se’ls demana com va anar el concert
de Nadal. Per altra banda, també els preocupa que qualcýu pugui tocar o rompre els ornaments de l’arbre.
CARNAVAL: El

cicle dels petits opina que va anar bé i que hi va haver bona resposta. Com a proposta de millora
recordarien el sentit original d’en Canuto i els valors que volem transmetre. També han trobat a faltar la torrada, fer
un fester al pati i que les filletes i els fillets hi puguin participar.
Als mitjans també els va semblar bé i fàcil. Coincideixen amb les mestres dels petits i dels grans que cal recordar la
manera que mana en Canuto de triar la disfressa i que seria interessant poder-nos trobar tots junts aquell dia. Les
mestres dels grans proposen muntar un Photocall.
S’ha de dir que aquest any a molts fillets i filletes no els va agradar la proposta d’anar disfressats de Wally i, encara
menys, no fer rua pel poble.
DIADA FRANCESC D’ALBRANCA: La xocolatada va anar bé, en general. Tothom hi està d’acord. De tota manera, alguns
(mestres i alumnes) opinen que durant l’estona del berenar hi havia molta renou i els més grans estaven un poc esvalotats. Les
tutores haurien de fer una xerradeta abans d’aquests tipus d’activitats comunitàries per tal de recordar les normes de convivència.
Els jocs de primària i les pinyates d’infantil també van anar bé i van ser divertides.
PORTES OBERTES: Es valora positivament la jornada, en general va anar molt bé i els/les alumnes més grans tenien ben
preparada la seva exposició. Ens alegra rebre la visita de familiars i antics alumnes.
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Un suggeriment que es fa des del claustre, és que es podria revisar la data per tal de no coincidir amb l’inici de les vacances i també
tenir en compte que el termini de preinscripcions per si hi ha famílies noves que volen veure el centre.
A l’assemblea de delegats i delegades també es valora positivament aquesta activitat.
ASSEMBLEA GENERAL D’ALUMNES: Tots els cicles valoren positivament l’assemblea, considerant s’ha de controlar millor el
temps de les exposicions de cada grup. Es proposa que les especialistes també puguin presentar qualque experiència i que, el conjunt
de totes elles, formi part d’un banc d’experiències de centre publicades a la web o afegides a la CCC. Se li ha de donar una visibilitat
menys efímera.
Pel que fa al berenar comunitari, es recorda que hauríem de tenir més en compte l’alumnat amb celiaquia i anar molt alerta amb la
manipulació dels aliments i la contaminació creuada.
EXCURSIÓ A LA PLATJA: Per segon any consecutiu tots els grups de primària més el grup de 5 anys han anat a peu des de
l’escola fins a Binigaus. Els fillets i filletes de 3 i 4 han fet el trajecte en correu i han caminat des de Sant Tomàs fins a Binigaus. Tot i
que per motius metereològics vam haver de canviar la data i ajustar-nos a les possibilitats del servei de bus, tothom en fa una
valoració positiva d’aquesta excursió, reconeixent que el camí i la caminada des de l’escola fins la platja és una experiència molt
polida.
El grup dels petits demana més implicació per part dels adults que acompanyen i han d’ajudar els més grans. També es suggereix
que informem de si el servei de socorrisme de Sant Tomàs també s’ocupa de la platja de Binigaus (fer vigilància en llanxa?). En tot
cas, es podria informar de la nostra sortida i així estar un poc més coberts.
FESTA DE FINAL DE CURS: S’agraeix la feinada que suposa muntar l’espectacle per la mestra de música i es suggereix que en
properes edicions es pugui compartir amb més gent. Es valora que l’alumnat pogués triar les cançons que volien fer, com les volien
interpretar, i quin paper hi volien desenvolupar. També seria interessant que els tutors i tutores poguessin implicar-s’hi un poc més.
Al cicle d’educació infantil tenen dubtes que el format de festa sigui l’adequat per l’alumnat d’infantil. Una alternativa podrien ser les
paradetes, i que una d’elles fos “musical”. A les mestres els hauria agradat tenir més ajuda amb els grups dels petits. Tothom s’hi
hauria d’implicar en tenir cura de l’alumnat durant l’espectacle.
L’AMPA agraeix que l’escola s’afegís a la proposta d’evitar plàstics d’un sol ús a la bereneta. I també comenten que hi ha hagut una
mica de debat relacionat en quin tipus de festa seria més adequat per als fillets i filletes. Potser alguna cosa més centrada en les
criatures? Alguna proposta preparada en família?
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4.8.VALORACIÓ DEL RÈGIM D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS i ELS RECURSOS DEL CENTRE
Valoració:

PROPOSTES DE MILLORA

AULES I ESPAIS COMUNS:
Alguns dels espais comuns i aules han anat millorant al llarg del curs. Tot i així, cal
ser més responsable a l’hora d’emprar els espais comuns com nevera, magatzem,
etc.
FONS ESCOLAR D’EMERGÈNCIA SOCIAL
El curs que ve el calendari es podria avançar i no
Aquest curs s’ha constituït la comissió, s’han aprovat uns criteris i calendaris de fer-ho tan a final de curs. Fins i tot el segon trimestre.
sol·licitud i s’han acordat quines famílies rebrans aquests ajuts.
PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT
Veiem amb bons ulls aquest programa i tornarem a fer la sol·licitud per continuar
amb ell el proper curs. També s’ha aprovat per CE mantenir l’aportació de les
famílies.
DOTACIÓ PER SER CENTRE PIP
Pensam que és positiu comptar amb una dotació econòmica. Cal valorar si
l’adhesió al programa i la dotació econòmica compensen l’esforç invertit.
DOTACIÓ PER SER CENTRE COL·LABORADOR DE LA UIB
Sorprenentment la dotació ha minvat respecte a anys anteriors.
Està molt descompensat el que rep el centre i la matrícula que paguen els alumnes
per poder fer les pràctiques.
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Observacions:
A l’enquesta de final de curs les famílies opinen…
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5. ANÀLISI DELS RESULTATS ACADÈMICS I PROPOSTES
PER A LA SEVA MILLORA
● Tancades les sessions d’avaluació ordinària, l’equip docent fa una valoració general positiva dels qualificacions
acadèmiques de primària, la majoria de les quals són el resultat conjunt del treball fet a l’aula i als ambients.
● S’ha de dir que que del grup de 3r hi ha un alumne que no promociona. Fa poc que acaba d’arribar a l’escola amb moltes
dificultats d’aprenentatge i també a nivell familiar. Des del principi es va veure un clar desfasament curricular.

● Dins el grup de 6è hi ha un alumne que promociona, però passa a l’IES els objectius de llengües no superats. Se n’ha
rallat a les reunions d’avaluació i també se n’ha fet un traspàs al centre de destí. Esperam que allà s’apliquin les mesures
de suport que li fan falta i es tenguin en compte les recomanacions que feim des de primària.
Pel que fa a la resta de grups, el tutor, les tutores i especialistes han redactat i comentat els informes trimestrals amb les
propostes de millora per superar aquests resultats.

● Pel que fa a l’absentisme escolar, l’escola està satisfeta de dir que no és un tema que ens preocupi. Tot l’alumnat assisteix
regularment al centre i, en el cas que hagin de faltar, les famílies avisen telefònicament o via whatsapp, justificant aquesta
absència. Mai hem hagut d’activar un protocol d’absentisme, ni fer la derivació a serveis socials.
● Aquest curs s’han continuant realitzant les proves de diagnòstic de matemàtiques a 3r de primària. Tot i que en fem una
valoració global positiva,si que cal destacar que els resultats han baixat respecta al curs passat i l’anterior.El proper curs
es faran grups heterogenis d’edat on es treballarà bàsicament la resolució de problemes i també cercar estratègies perquè
augmenti el nivell d’exigència dels alumnes amb ells mateixos.
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA
PRIMER
Valoració dels resultats acadèmics:

Propostes de millora
●

●
●
●

Seguir

treballant aspectes socials i de
relació entre ells mitjançant jocs, cercles,
converses, situacions imaginades...
Seguir treballant les normes i hàbits de
feina.
Seguir treballant en petits grups.
Aprofundir en la comprensió de textos

La tutora està contenta de l’evolució que han fet tots respecte a principi de curs. Tots
promocionen al proper curs.
En general tenen ganes de fer feina si bé són molt xerradors. Hi ha quatre nivells molt
diferenciats. Per una part trobam dos fillets amb altes capacitats que, en l’àrea de
matemàtiques se’ls fa algunes adaptacions. En segon lloc trobam una grupet que va
evolucionant molt bé; adquireixen els conceptes adequats, tenen bones aptituds i
adquireixen bons hàbits de feina. En tercer lloc es troba un altre grupet que, si bé estan
evolucionant correctament, a nivell d’adquisició de coneixements necessiten millorar
aspectes d’actituds i hàbits. I per darrer terme uns fillets que mostren cert
endarreriment respecte als companys principalment en l’àrea de la lectoescriptura.
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SEGON
Valoració dels resultats acadèmics:

Propostes de millora
- Seguir cada dia amb la dinàmica de fer
cercle, crec que ha fomentat la cohesió de
grup. A més, ells ja estan acostumats i quan
arriben a l'aula ja es col·loquen.
- Potenciar activitats de lectura, fer activitats
amb un altre curs (el padrí lector). Els ha
agradat molt fer L'Amic Lector.

És un grup participatiu, dinàmic i entusiasta i en ocasions un poc esvalotat.
Junts hem anat fent camí, confiant en les seves possibilitats, capacitats, i respectant el
seu temps.
Tenen una actitud bona. Els agrada participar a les converses, i demanen aquest
moment per compartir vivències amb la resta. En general, accepten amb ganes les
propostes plantejades i els agrada tenir un temps lliure per poder fer un dibuix o un
joc. Quan han de fer feina són capaços d'estar en silenci i concentrats una estona però
també els agrada i necessiten fer feines més motrius, per això anam combinant els dos
tipus d'activitats. Hi ha hagut motivació i un bon comportament.
Pens que la relació entre ells és bastant bona. S’ha seguit fent feina amb el tema de la
cohesió de grup, i s’han fet dinàmiques per fomentar-ho. Diria que tots es senten
integrats i respectats. Així i tot, quan sorgeix algun conflicte es van donant pautes per
aprendre a resoldre-ho.
Pel que fa al tema d’autonomia es veu una evolució. Cada vegada són més autònoms i
s’ajuden entre ells. Tenen bastant integrades les normes i ja són bastant conscients si
algú fa algun comportament no adequat. Acostumam a xerrar-ne. Les dinàmiques del

- Seguir amb una hora de llengua per treballar
l'expressió oral tant en català com en
castellà. L’alumnat ha valorat molt
positivament el fet d’haver fet teatre i han
manifestat tots que en tornarien a fer.
-

Fer activitats de matemàtiques separats en
dos grupets, almenys una vegada per
setmana.

- Tenir en compte que el pròxim any hi ha la
incorporació de nous infants hauríem de fer
dinàmiques de cohesió de grup.
- Tenir en compte el tema del reforç per a
l’alumnat Nese. El que els va millor és
treballar en petit grup i donar les activitats
molt pautades.

35

CEIP FRANCESC D’ALBRANCA
Memòria Curs 2018-2019
“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 farem.
En general estic molt contenta del procés de tot el grup, tots han millorat, s’han
esforçat, malgrat que continua havent-hi dos grupets diferenciats: un, grup que
assoleix els continguts ràpid i adequadament, i un altre, que avança més lentament i
amb ajudes de l’adult.
Tothom assoleix els objectius mínims, tot i que es perceben diferents ritmes,
interessos i capacitats.
S’ha fet una demanda a l’EOEP.
TERCER
Valoració dels resultats acadèmics:

Propostes de millora
Pel proper curs cal:
Insistir més en el treball de textos per tal de
millorar
la
redacció
i l’ortografia
(relacionats
amb
el
projecte
de
socials/naturals i també amb el quadernet
“Tanc els ulls” que engegarem el curs que
ve i potser ens ajudarà a alguns alumnes en
el seu desenvolupament emocional.
-

El rendiment acadèmic varia en funció de cada alumne/a.
D’aquells alumnes amb major potencial em preocupa el nivell d’autoexigència. Fan molt bé les feines mecàniques però en la producció de textos o feines creatives, són
molt fets a la llesta. No posen gaire interès i ho volen tenir acabat ràpid, sense tenir en

Continuar amb ½ hora diària de biblioteca
i, alhora, fer petits grups de lectura
comprensiva amb la mestra i la mestra de
suport, quan sigui possible.
Dedicar més temps a les matemàtiques dins
l’aula de referència. El temps dedicat
enguany ha estat insuficient.
36

CEIP FRANCESC D’ALBRANCA
Memòria Curs 2018-2019
compte la qualitat de la feina.
Per altra banda, hi ha una alumna amb molt bones aptituds però amb dificultats
(trets dislèxics), a banda de tenir un ritme d’execució de la feina extremadament lent.
Hi ha un grupet d’alumnes els resultat dels quals no es correspon amb l’esforç fet. Són
alumnes que s’esforcen però el seu rendiment és baix en algunes matèries.
Per acabar, un grup d’alumnes amb més dificultats tenen greus problemes, bé per
dèficit d’atenció o per dificultats d’aprenentatge. Alguns d’ells també pateixen
problemes emocionals seriosos que no afavoreixen el seu progrés.
Dels 12 alumnes, en promocionen 11.
QUART
Valoració dels resultats acadèmics:

Propostes de millora
- Treball de càlcul mental, que enguany ens ha
quedat un poc coix. Falten estratègies de càlcul.
- Treball sistemàtic de comprensió lectora,
introduïnt conscientment estratègies per millorar
la comprensió lectora.
- Per altra banda, també cal que els enunciats de
les tasques, s’acostumin a comprendre’ls per
escrit, no sempre oralment i especialment aquells
fillets que no tenen dificultats a nivell de
lecto-escriptura. Aquests dos anys, per mor que
hi havia un grup ampli de fillets amb dificultats
de lectura-escriptura, he treballat molt la part
d’explicació oral conjunta de les activitats a fer.

El grup de quart està format per fillets i filletes molt feiners, entusiastes, curiosos i
s’engresquen amb les propostes que se’ls pugui fer. També tenen molta iniciativa i
capacitat crítica, per això són capaços de fer propostes amb molt bon criteri. Seguir treballant les estratègies per
Aquesta actitud i iniciativa es veu molt reflectida quan parlam del treball per comprendre i resoldre els problemes matemàtics.
projectes o les conferències, aquesta situació d’e/a és molt productiva i genera molta
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col·laboració per part de les famílies, i l’escola també ofereix l’ajuda que qualsevol
família o fillet que pugui necessitar ajuda.
Per altra banda, pel que fa a les àrees instrumentals, val a dir que han fet molt bona
feina de matemàtiques a partir d’un llibre d’activitats que ha anar organitzant la
presentació dels continguts de manera sistemàtica. Però que també s’han aprofitat
totes les ocasions que s’han donat per treballar situacions reals de manera
competencial. Per altra banda, també s’ha treballat a partir d’un programa de
resolució de problemes i d’uns dossiers de càlcul. El ritme de treball ha estat d’acord
amb les capacitats de cada fillet al llarg del curs, la qual cosa ha afavorit el respecte a
la diversitat de ritmes i capacitats.
En el cas de les llengües (català, castellà i anglès) veim que hi ha la tendència d’una
part gran del grup a tenir dificultats en l’expressió i la comprensió escrita. S’ha
treballat de manera sistemàtica amb un programa de millora de la velocitat lectora,
durant sis mesos i ha donat molt bons resultats en la majoria d’alumnes; així mateix,
també s’ha fet un treball sistemàtic per millorar la comprensió lectora amb na Fanny
(PT) que també han donat fruits. Tot i així, es percep que farà falta fer un treball
molt concret per entrenar estratègies de comprensió lectora de cara als cursos
vinents. A més de millorar l’escriptura de textos, cohesió, coherència i ortografia. En
el cas de la llengua castellana, cal anar ampliant vocabulari i expressions fetes, així
com evitar barbarismes i traduccions literàries del català.
El pla lector s’ha de seguir treballant amb insistència ja que molt pocs fillets i filletes
llegeixen habitualment a casa per gust. L’escola ho ha de compensar més; en canvi,
sí que tenen molts recursos per interpretar dades visual, gràfics, esquemes, mapes
conceptuals, infografies, etc.
S’ha de tenir molt en compte que en el grup hi ha nivells molt diferents
d’aprenentatge, tant en llengües com en matemàtiques, veim que és molt adequat
fer activitats obertes que puguin tenir diferents nivells de resolució; el treball previ
oral és molt necessari per alguns fillets que els ajuda a organitzar les seves accions,
per tal d’entendre i enganxar-se a les activitats; i en alguns casos, s’haurà d’optar per
adaptar el currículum a les capacitats de l’alumnat.
És un grup ben avingut però cal seguir treballant des de la tutoria la cohesió del
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grup, la integració de tots els membres, les estratègies de resolució de conflictes i els
cercles restauratius són eines que funcionen molt bé en el grup. Els fillets tenen
moltes capacitats de reflexió i comunicació oral, saben expressar oralment molt bé
les seves idees, pensament, estratègies... i cal treure’n profit, a banda que sigui un
canal de cohesió del grup i dels seus interessos.
CINQUÈ
Valoració dels resultats acadèmics:

Propostes de millora

- Seguir treballant tasques matemàtiques ja que
l'alumnat ha demostrat més interès que en els
aspectes més mecànics. Tot i que aquestes
tasques alguns/es alumnes no les aprofiten bé i
es perden en el procés, a altres els beneficia i els
hi són molt enriquidores.
-Continuar treballant l'escriptura amb el taller
d'escriptura creativa, situacions d'aprenentatge i
l'ambient de comunicació . Tot i que han millorar
bastant el seu discurs escrit, encara hi ha qui té
dificultats en estructurar bé un text i expressar
les seves idees de forma clara.
- Afinar les adaptacions significatives de l'alumne
Tot i ser un grup reduït però mogut, al llarg del curs ha sabut tenir moments bons per amb NEE. S'ha detectat que no li van bé les
fer bona feina. En el moment que se'ls dona la feina saben estar-s'hi però alguns es propostes molt obertes i potser li aniria bé
activitats més tancades.
cansen prest i es posen a xerrar amb el veí.
La majoria és capaç de tenir una relació prou cordial amb els seus iguals, tot i que n'hi - Seguir treballant el respecte entre els iguals. No
ha un parell que els costa més o han de fer un esforç per no molestar o provocar a la cal baixar la guàrdia, ja que com s'ha pogut
comprovar aquestes dies, en qualsevol moment
resta.
Al llarg del curs la majoria ha anat agafant autonomia i hàbits de feina. Tot i així sorgeixen petits conflictes de nou.
encara és prou freqüent que algú es despisti i no s'assabenti del que ha de fer. Encara
que la majoria ha anar agafant un bon ritme de feina, es solen cansar relativament - Intentar afavorir un paper més proper I distès
del tutor amb l'alumnat. Al manco el tutor es
prest i solen afluixar el ritme.
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En general estic content de l’evolució del grup a nivell curricular. La majoria ha
millorat prou en la lectoescriptura que era una de les prioritats d’inici de curs. També
s’han desenvolupat bé en la resta de les competències, com l’ús de les noves
tecnologies, la matemàtica, etc.

sentiria més relaxat i aquest fet podria millorar
l'interès de l'alumnat en alguns aspectes de les
àrees. Intentar transmetre i captar més l'interès
de les propostes que es fan.

SISÈ
Valoració dels resultats acadèmics:

Propostes de millora:
Tornar a revisar quins objectius interessa
treballar més, ja sigui per mitjà d’ambients,
projecte o activitats a l’aula.
- Sempre que sigui possible agrupar dos cursos
amb els dos tutors, per poder treballar les
relacions i les emocions de grup i resoldre
mancances i conflictes. És difícil treballar els
rols en petit grup, ja que tenen menys
companys per escoltar les seves pors,
inquietuds,... Una bona autoestima i un bon
clima de grup després poden permet reavançar
molt més en les activitats d’aprenentatge.

La majoria d’objectius plantejats s’han treballat a classe o als ambients. En relació
als models de les proves IAQSE podem observar que sí que han treballat els
continguts, però no tots han assolit el mateix grau de coneixement.

- Si no és possible agrupar els dos cursos de 5è i
6è, igualment treballar molt la dinàmica de les
relacions dins els grup i en relació als altres
membres, tant del centre escolar com de fora el
centre (Hi ha rols que els incrementen o els
duen a l’escola de les activitats que realitzen a
fora, com futbol,..).
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EDUCACIÓ INFANTIL
Grup de 3 anys
Valoració dels informes d’aprenentatge:
A l’aula es respira molt bon ambient, la relació entre ells és molt
bona; comencen a ser empàtics amb els seus companys davant
qualsevol situació d’aula, fet que ajuda a que aquest clima d’aula
encara es reforci més.
Parlant d’autonomia i hàbits també és molt significatiu el canvi que
han fet respecte al primer trimestre: gairebé tots van al bany sols, es
posen les sabates, la jaqueta, el babi... Si algú no pot, comencen a
demanar-se ajuda entre ells, s’ajuden, es cerquen... i això ho valor
molt positivament. Tenen les rutines d’aules molt interioritzades, ja
anticipen el què farem i es senten segurs dins l’aula.
La figura de l’encarregat ha anat guanyant pes, és una tasca que es
prenen molt seriosament i són molts els que ja avancen quan els hi
tocarà ser-ho ó a qui tocarà aquell dia.

Propostes de millora:
De cara al curs que ve seguir amb la psicomotricitat d’ajuda en
petit grup. Hem notat canvis molt significatius amb una
alumna, penso que li serveix per poc a poc sentir-se més segura
i còmoda amb els altres i amb l’adult, que és amb qui més
dificultats demostra a l’hora de relacionar-s’hi.
- De cara al curs que ve fer participar més a les famílies
d’aquest grup en diferents activitats; aquest curs no les he fet
participar gaire: el primer trimestre perquè ho trobava prest, ja
que a alguns els va costar més que a altres l’adaptació; el segon
trimestre perquè fèiem adaptació amb una alumna nouvinguda
i tampoc em va semblar oportú fer entrar famílies; i el tercer
trimestre que és quan pens que podrien haver entrat a fer
alguna activitat, ha estat tan curt que no ens ha donat temps de
fer participar a les 17 famílies; a més moltes han començat a
treballar i haguessin tingut dificultats per venir.
- Plantejar-nos fer grups heterogenis de cara al curs que ve per
tal d’equilibrar els grups. Si no es fan grups heterogenis,
intentar que aquest grup pugui quedar a l’aula grossa,
bàsicament per tema d’espai (són 17).
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Grup de 4 anys
Valoració dels informes d’aprenentatge:

Propostes de millora:

Durant el curs, dins aquest petit grup hi hagut bones relacions, amb petites
confrontacions pròpies de l'edat. En començar el 3r trimestre, va sorgir un
conflicte de relació entre tres infants, el qual ha creat certa incomoditat entre
ells, la mestra i/o les famílies implicades. De moment, es va resolent
satisfactòriament. A tots els grups s'ha de cuidar molt el tema de les relacions,
però tractant-se d'un grup tan reduït, hem de posar especial atenció a certes
dinàmiques.

Veuria interessant poder comptar amb un
professional extern que pogués tractar amb totes les
famílies de l'escola, el tema dels límits que crec que
a varis infants els falta un poc. No és una sensació
que tenc només amb aquest grup, veig una tònica
general a tota l'escola i crec que seria un tema
convenient a debatre.

Valor positivament les estones on s'han mesclat el grup de 4 i 5 anys: música,
psicomotricitat, contes... , així com també les estones d'ambients on han jugat
junts, infants de les tres edats dels segon cicle d'educació infantil. Durant les
primeres estones del matí, amb el grup només de 4 anys hem pogut dur a
terme petites recerques sorgides d'algun interés del grup, ens ha permès tenir
converses sobre temes que també encuriosien els infants, hem realitzat
algunes activitats de lectoescriptura, de traç, de lògica matemàtica, jocs de
taula...

Poder continuar treballant, fent activitats, amb el
tema de la natura i les ciències naturals. Varis d'ells
hi posen molt interès.

Pel que fa a l'autonomia, en general, aquest grupet és prou autònom, amb
aspectes a millorar per part d'algun alumne: sobretot qüestions d'ordre.

Valorar les entrades relaxades que s'han iniciat
enguany. Si per una banda, va bé per fer la rebuda
amb les famílies, en molts casos de fillets i filletes
que arriben a les 8:30, suposa un tall en el seu joc
que han iniciat, devers les 9h. per poder fer una
conversa i gestionar el matí. La meva proposta pels
grups de 4 i 5 anys seria fer entrada relaxada però
només fins les 8:45h.

El grup, tot i ser petit, és heterogeni, amb nivells maduratius diferents i
interessos variats. Un tema pel qual molts infants s'han interessat ha estat els
materials i objectes trobats a la natura.
A nivell de continguts, el grup progressa bé, hem procurat respectar els ritmes
individuals, però també s'ha demanat a tots un poc d'esforç, concentració i
atenció.
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Grup de 5 anys
Valoració dels informes d’aprenentatge:

Propostes de millora:

És un grup que s’engresca en el joc i en propostes lliures, tenen idees,
comparteixen interessos, es mostren creatius, experimenten, manipulen, ...
i reclamen aquest moments de joc espontani. També els agrada el moment
de la conversa i els “cercles”, normalment ja participa tothom. La proposta
“estrella” d’aquest curs ha estat la missatgeria, on espontàniament es
treballa la motricitat fina; té l’alicient que allò que fan es pot endur a casa
el mateix dia. En general, accepten amb ganes les propostes plantejades i
s’hi dediquen.
Pens que hi ha una bona relació de grup, tothom es sent part del grup, tot i
que es perceben afinitats i preferències quan la persona encarregada ha
de triar l’ajudant. S’ha xerrat del tema de les “frustracions” quan s’ha
donat el cas, i intent deixar temps per a que es regulin i cerquin
recursos, i es nota una millora. He intentat observar i no xerrar tant,
mostrar-me accessible però deixar fer, confiar, i ja proven de resoldre
entre ells/es petits entrebancs, o expressen si no es senten prou
respectats/des.
Quant a autonomia i hàbits, segueix havent-hi una clara evolució, i
pràcticament no demanen ajuda. Tot i que he observat que a l’hora de
llevar-se i posar-se les sabates n’hi ha que ho fan de forma molt còmode
i ràpida, llevar-se-les amb els peus mateix, i a vegades ni sense enganxar
la veta adherent (“velcro”). Avui dia hi ha pocs infants que duguin
cordons, algunes filletes sí que mostren traça i habilitat en fer el floc.
Com a tutora, m’he sentit molt a gust amb el grup, una relació basada en la
confiança i el respecte mutu. Respectar ritmes, interessos, i vetllar pel
benestar individual i de grup.
Tots s’entretenen molt en el joc per racons. Tenen moltes ganes de jugar i
s’organitzen bastant bé. Els jocs de taula que vaig introduint els dijous
també són ben rebuts. Les propostes més dirigides les feim quasi sempre
tots junts.

Taller de llenguatge: aquest trimestre s’ha fet dins l’aula en
petit grup. Es feien tres grups i tots anaven passant a la
proposta. Ha anat bé que també hi participava na Sandra
(practicant) i ella podia acabar la sessió (així durava quasi
una hora). A més a més, els dijous, na Noelia ha passat la
prova del “Termòmetre lingüístic”. N’hauríem d’extreure
unes conclusions i valorar si és prou interessant.
- Conta-contes 4 i 5 anys: en general s’ha millorat l’escolta i
el saber estar. Seguesc pensant que seria més encertat el
TEATRE, per compartir
- Preparació pel pas a primària: amb na Carme, aquest
tercer trimestre, vam acordar moments per compartir i ella
venir a l’aula, tenir contacte amb el grup, i conèixer-se una
mica. Pens que aquestes sessions han anat bé, però també
podria ser interessant establir-ho des del principi de curs.
També s’ha previst una sessió d’educació física amb
l’alumnat de 1r de primària, i una sessió d’anglès amb
n’Ester, a fi de tenir un primer contacte amb activitats i
mestres que tindran el proper curs (però no s’ha duit a
terme, perquè els darrers dies han sorgit prou activitats).
- Psicomotricitat: convindria el curs que ve mantenir alguna
sessió de psicomotricitat. Amb quina freqüència? Si el
primer trimestre pogués ser setmanalment, seria genial,
pens.
- Sessions d’anglès: especialista i tutora ens hem adaptat
una mica a les necessitats del grup. El fet de que
l’especialista no disposes d’un espai específic per a la sessió
(sinó la pròpia aula, de tutoria de 4t i també ambient de
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Estic contenta, es veu una evolució, quant a hàbits i aprenentatges. Tot i
que segueix havent-hi una clara diferència amb un grupet en què es mostra
molt dispost i motivat envers l’aprenentatge en general, i altres amb un
interès concret envers un o més aspectes (alguns molt destres envers la
lectoesciptura, altres envers la numeració, altres amb molta necessitat de
manipular, uns amb més recursos i vocabulari envers l’expressió oral,
altres en la representació gràfica, la construcció,... ). Aquesta és la riquesa i
la diversitat del grup, on cadascú manifesta el seu potencial i el seu
moment evolutiu.

Bios) ha provocat en alguns casos diferents interessos, i s’ha
reconduït la sessió o adaptat. Finalment, aquest trimestre,
hem optat pel dimarts fer la sessió a les aules d’EI, fent tres
agrupaments (AL, especialista d’anglès i tutora), i els dijous
pujar a dalt, amb tot el grup, respectant millor els interessos
i les necessitats del grup d’alumnes.
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6. GRAU DE DESENVOLUPAMENT DELS DIFERENTS PLANS, PROGRAMES I PROJECTES
ANUALS.
●
●

●

●

●
●

●

El Projecte Lingüístic de Centre, es va revisar i aprovar el curs 2016-2017
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). Hi hem
afegit el nou repte del Pla d’Innovació Pedagògica, un projecte que ens ha d’ajudar a consolidar la nova
metodologia dels Ambients
El nou Pla de Convivència es va aprovar el curs passat. Anam vetllant pel benestar de les persones a l’escola. El
projecte Entre tots feim el món és un apèndix d’aquest pla, que dissenya i dur a terme activitats per a la convivència
dins el centre. Dins del Pla de convivència hi trobam també el Pla d’acollida. S’ha de dir que ens ha faltat temps per
realitzar totes les entrevistes previstes dins aquest pla, especialment a les practicants del 3r trimestre. A més, el mes
de maig va començar un fillet nou a l’escola i vam fer el possible per acollir-lo i atendre la família.
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 seguim anant un poc enrere en la redacció d’aquest document. Intentarem acabar-lo i aprovar-lo
dins el curs que ve.
El nou Pla d’Atenció a la Diversitat s’ha aprovat el 1r trimestre d’aquest curs.
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.
Aquest curs hem fet bons avenços en la redacció de la Concreció Curricular de Centre; tot i així, pensam que és
un document complex i llarg de definir, en el qual tot el claustre ha de fer les seves aportacions. Necessitam més
temps per organitzar aquesta tasca. També som de l’opinió que, com la resta de documents pedagògics, la CCC és un
text viu que va canviant a mesura que es fa la pràctica reflexiva del centre.
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7. PRINCIPALS CONCLUSIONS I PROPOSTES DE MILLORA APORTADES PER LA
COMUNITAT EDUCATIVA
7.1. VALORACIONS DE LES ENQUESTES A LES FAMÍLIES

Les gràfiques evidencien que hi ha un bon ambient de convivència al centre, encara que tots som conscients que sempre
es pot millorar. Destaquen alguns comentaris que parlen de la necessitat de millorar l’ambient entre algunes famílies.
L’escola ha crescut i també la seva diversitat d’alumnat, d’interessos i estils familiars.
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Els comentaris que es fan al respecte que és la bona disposició del tutor i les tutores.
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Algunes persones que han valorat l’equip directiu remarquen la seva capacitat d’escolta i empatia. També valoren
positivament la difusió de les informacions de centre per la via del Whatsapp.
Una família suggereix que els informes es redactin en castellà en el cas de les famílies castellano-parlants.
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La gran majoria de famílies creuen que es fomenta molt o bastant la seva participació a l’escola; encara que no totes
tenen el mateix temps i disponibilitat. Algú creu que només demanam la participació quan necessitam mà d’obra.
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Si bé la majoria de famílies opina que els fillets i filletes es senten molt o prou valorats dins l’escola, a les enquestes hi ha
qualque comentari que parla que les mestres podrien millorar, en aquest sentit o... depèn del grup o persones en què es
trobi. També sorgeix comentat el tema del pati, lloc on solen aparèixer més conflictes.
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Una gran majoria opina que els dos projectes són interessant o molt interessants. I algú recorda com va seria
d’interessant també recuperar la participació al projecte intergeneracional.
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Per segon any consecutiu ha sorgit la queixa d’una família (assegurant que n’hi ha més que opinen el mateix) que els fillets i filletes
d’infantil no tenen encara la necessitat de "mostrar" o "escenificar", però sí a l’etapa de primària. I que es tracta d’una necessitat de
l’adult. Ens demanen que reflexionem com a mestres si és adient pretendre que els més petits actuin perquè estan monos dalt un
escenari i que pensem en les seves necessitats reals.
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7.2. 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 per fer ambients a tots els cursos ha estat valorat molt positivament per les famílies i 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 cicle d’infantil farà ambients quatre dies a la setmana durant tot el dia. Els ambients d’infantil seran: domèstic, construccions, art,
científic, musical (2 dies), a l’aire lliure (2 ò 3 dies).
Els ambients de primària seran: Enigmat, Bios, Art,Comunicació , els tallers de Let’s speak i hort.
Reordenam les aules per tal les aules d’ambients sols s’utilitzin per ambients. Per tant les tutories de primària compartiran aula.
Dins l’horari d’ambients també hi haurà un taller de llenguatge.
Es prendran mesures a nivell de cicle per part de millorar els resultats dins l’àrea de matemàtiques i llengües castellana i catalana,
(desdoblaments, grups interactius…)
Els resultats acadèmics consideram que són positius, ja que tot l’alumnat promociona i sols hi ha alguns casos que ho fan sense
haver aconseguit els objectius bàsics d’alguna assignatura. Dins l’apartat de la memòria queden reflectides les propostes de millora.
Al llarg de la memòria queda remarcat per part del claustre la necessitat d’organitzar les hores d’exclusiva de tal manera que
poguem aconseguir més estones per organitzar els espais d’ambients i aules. A més es redistribuiran responsabilitats per tal que el
repartiment de les tasques sigui el més equitatiu possible i no recaigui sempre en les mateixes persones.
Un dels aspectes a millorar és el seguiment del manteniment i neteja del centre per part de la Conselleria i de l’Ajuntament. El
proper curs haurem de fer el seguiment del canvi de finestres i de les deficiències del poliesportiu.
Com aspecte positiu podem asenyalar que al centre s’han instal.lat plaques fotovoltaiques per tal d’aconseguir energia elèctrica
més sostenible.
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8. 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 Graella comparativa
d’avaluació finals (llengua i matemàtiques)
resultats

de

3

No s’han fet les comparacions,
per tant és una tasca a fer el
proper curs.

R2

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

4

No s’han fet les comparacions,
per tant és una tasca a fer el
proper curs.

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

3

No s’han fet les comparacions,
per tant és una tasca a fer el
proper curs.

2

El proper curs es faran grups
interactius per treballar la
resolució de problemes i
s’intentarà augmentar l’horari
de matemàtiques dins l’horari
de tutoria.

els grups de primària i comparar els resultats millora dels resultats
amb les del curs anterior
AVD Realitzar les proves de diagnòstic d’IAQSE als Resultats iguals o superiors
2
grups de 3r
que les darreres proves de

diagnòstic.
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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

PROPOSTES PER AL CURS SEGÜENT

x

1

Intentar actualitzar la redacció i fer un nou fulletó
informatiu

Projecte Lingüístic

x

4

Continuar amb la revisió del seu compliment

4

Pla d'Acolliment /PALIC

x

3

Continuar amb la revisió del seu compliment i tenir
més cura en la realització de les activitats i amb el
seguiment

5

Pla de Convivència

x

6

Pla d'Atenció a la Diversitat

x

5

7

Pla d'Acció Tutorial

x

1

8

Reglament d'Organització i F.

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

FIXAT A PGA
SÍ

Pla d'acolliment /PALIC

x

2

PISE / ALTER

x

3

Pla per a la millora dels resultats

4

Pla específic per a alumnat repetidor

x

5

Pla de foment de la lectura

x

6

Programa

x

7

Pla de coordinació primària-secundària.

x

8

Pla anual de l'equip de suport

x

x

Veure apart 6

5

Veure apartat 8

Pla d'actuació de l'EOEP (part B)
2

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

2

3

1

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

1

PROPOSTES DE MILLORA

NO

1

9

GRAU D’ASSOLIMENT

x

4
x

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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