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1. DIAGNÒSTIC INICIAL 

 
1.1.Principals conclusions extretes del curs anterior 

 

En el desenvolupament del curs anterior sorgiren aspectes que caldrà treballar per tal 
d'iniciar i/o concloure la feina en el present 18/19. 

 
Aquest curs es continuarà la feina iniciada en cursos anteriors en referència al projecte de 
millora de pati. La comissió de pati continuarà convocant jornades de feina amb les 
famílies per anar dinamitzant i millorant els espais exteriors de l’escola. 
 
El curs passat es va aprovar el nou ROF. Aquest document va patir algunes modificacions 
per adaptar-se a les noves instruccions i orientacions donades per la Conselleria. Un dels 
aspectes que es va modificar va ser el de les tasques escolars que l’alumnat realitza a 
casa. Les directrius acordades pel centre es troben a la pàgina 37 del document, on es 
parla dels deures dels alumnes, concretament, del deure de complimentar les tasques 
escolars per a la llar. 

 
El nostre centre valora positivament la participació en el Programa de detecció d'alumnat 
amb altes capacitats que es du a terme en els grups de 1r de primària En aquests 
moments ja es dóna per normalitzada la continuïtat de la nostra participació. 

 
Al cicle d' Ed. Infantil es va consolidant la metodologia d’aprenentatge “per ambients” 
(aquest curs s’amplia el treball per ambients a tot el cicle). Això suposa una  
reorganització dels espais, dels materials, de l’organització de l’equip i de tota la 
documentació (programacions, documents d’avaluació...). Aquest curs es treballarà per 
actualitzar les programacions i per adequar els espais de tot el cicle. 

 
Cal tenir en compte que molts dels aspectes que es treballaren es troben directament 
relacionats amb el número de professionals en plantilla en el centre i amb la tipologia de 
l'alumnat matriculat. 

 
Tots els grups del centre estan complets i en alguns casos (sobretot en cursos superiors) 
hi ha grups que superen els 25 alumnes. Un nombre considerable d’aquest alumnat 
presenta NESE. 

 

També hi  ha un número elevat de mestres que sol·liciten reducció de jornada lectiva per  
a majors de 55 anys, reduint per tant les hores disponibles per a l'atenció directa als 
alumnes. 

 
Aquest curs en l'equip directiu hi ha un canvi, ja que se’ns ha concedit la figura del Cap 
d’estudis adjunt (Ed. Infantil) que ocuparà la mestra Catalina Bibiloni. 
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2.OBJECTIUS ESPECÍFICS PER AL CURS 18/19 

 

2.1 Objectius proposats en relació al rendiment acadèmic de l'alumnat  

2.1.1.Quant a promoció i titulació 
-Millorar la coordinació entre educació infantil i primer cicle 
Aquest curs s'han establert dues reunions cada trimestre de coordinació entre les etapes 
d'educació infantil i educació primària. Ens sembla prioritari dedicar aquestes reunions de 
coordinació al pas d’infantil a primer cicle. 

 
Aquestes reunions de coordinació pedagògica entre educació infantil i primer cicle tendran 
com a objectiu millorar el pas dels alumnes d’una etapa a l’altre, així com establir acords 
metodològics que unifiquin alguns criteris a primer cicle i donin continuïtat a la tasca 
iniciada a l’etapa d’educació infantil. 

 
En aquestes reunions hi assistiran l’equip directiu, les coordinadores de cada cicle, una 
mestra de cada nivell d’educació infantil i 1r cicle de primària. 

 
2.1.2.Quant a resultats globals per assignatures i grups 
-Afavorir la cohesió de grup i el coneixement entre els alumnes 
Aquest curs que iniciam s’ha vist afectat per reagrupaments pràcticament a tots els nivells 
de primària (primer, tercer, quart i cinquè). 

 

Tenim establert al ROF que els alumnes es reagruparan de manera sistemàtica en acabar 
l’etapa d’educació infantil i a final de quart de primària. 

 
El fet que aquest curs tants grups d’alumnes siguin nous ens fa iniciar el curs plantejant 
un temps de dedicació diària a fer dinàmiques de cohesió de grup i sobretot, dinàmiques 
de presentació , per tal que els alumnes es coneguin. 

 
-Millorar la convivència a les aules 
El bon clima dins el grup classe i la bona convivència entre els alumnes es veu reflectida 
necessàriament en els resultats acadèmics d’aquests. 

 
Per tal de millorar la convivència a les nostres aules ens hem proposat que el nou Pla de 
convivència sigui una eina viva, útil i pràctica i per això un dels objectius d’aquest curs 
serà posar en pràctica les dinàmiques que es recullen als annexos del document. 

 
Aquestes sessions es duran a la pràctica a les hores de tutoria en el cas de primària i en 
els moments d’assemblea als grups d’educació infantil. 

 
La comissió de convivència vetllarà perquè així sigui i s’oferirà als docents la possibilitat 
de dur a terme alguna d’aquestes dinàmiques amb el seu suport dins l’aula. 

 
-Realitzar activitats de tutoria entre iguals 
Es plantejaran propostes d’activitats intercicles per afavorir la relació entre alumnes de diferents 
nivells, l’ajuda entre iguals i millorar així la convivència general del centre. En aquesta línia, es 
continuarà amb l’activitat d’apadrinament dels nins de 5 anys amb els de 3 anys iniciada el curs 
passat. 
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Es planteja per aquest curs iniciar un programa d’apadrinament lector entre tot l’alumnat 
de primària (1er- 4rt, 2on- 5è, 3er- 6è). 

 

2.1.3.Quant als resultats de l'alumnat que repeteix curs 
-Aplicar el Pla per a l’alumnat repetidor 
El curs passat la CCP va aprovar el Pla per a l’alumnat repetidor, un nou document de 
funcionament de centre, que es començarà a utilitzar aquest curs. 

 
Quan un tutor proposi la no promoció d’un alumne haurà de fer un Pla individual de reforç 
i suport que servirà per a treballar amb aquest alumne repetidor. La família serà informada 
de la no promoció i haurà de signar un full d’ assabentament. 

 
Tota la informació del Pla individual de reforç i suport de l’alumne es passarà al tutor que 
el rebi el curs següent. Aquest serà el que continuarà aquest pla de treball. La família serà 
de nou informada sobre tots aquests aspectes. 

 
2.1.4. Quant a resultats de l'alumnat amb ACNS i ACS 
-Mantenir la figura de l'equip de suport referent per a l'alumnat IT amb 
desconeixement de les dues llengües (català i castellà). 

El curs passat es va crear una figura de referència per atendre l’alumnat NESE per IT 
amb desconeixement del català i el castellà. Una de les mestres PT durà a terme aquesta 
feina. Actualment atén tres alumnes d’educació primària i des de l’equip de suport s’ha 
acordat mantenir aquesta figura durant unes hores setmanals per consolidar el 
coneixement de les llengües de la nostra comunitat. 

 
-Organitzar un Pla de treball per a l'alumnat de AACC 
Les mestres PT de l'equip de suport que atenen alumnes de primària del centre hauran de 
col·laborar amb la planificació i intervenció específica amb l'alumnat d' AA.CC., amb 
l’assessorament del Servei d’Orientació. 

 
Als horaris s’han tingut en compte unes sessions setmanals per a aquests alumnes. Els 
agrupaments i la metodologia de treball s’aniran revisant al llarg del curs segons les 
necessitats que vagin sorgint. 

 
-Mantenir reunions de traspàs d'informació entre els tutors i l'orientadora 
Per tal de millorar el rendiment de l'alumnat NESE s'establiran al llarg del curs reunions 
entre els tutors i l'orientadora per parlar dels alumnes NESE, de les demandes pendents 
d'avaluar i altres alumnes dels quals es fa un seguiment des del Servei d’Orientació.. A 
aquestes reunions també hi assistiran els membres de l'equip de suport adscrits al nivell. 

 
Des d’orientació també es convocarà els cicles per parlar de conceptes referits a l’alumnat 
NESE. L’objectiu d’aquestes sessions serà actualitzar informacions, documentació, nous 
protocols... 
 

2.1.5. Quant a les mesures proposades per a la millora dels resultats acadèmics 

-Mantenir informades les famílies d'alumnes que presenten dificultats 
Les entrevistes amb les famílies dels alumnes que presenten dificultats per anar assolint 
els objectius dels curs, seran prioritàries per als tutors. 

 
Serà tasca i responsabilitat dels tutors mantenir reunions periòdicament amb les famílies 
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d’aquests alumnes que necessiten reforçar algunes àrees i es parlarà de les mesures que 
es poden prendre i de la promoció de l'alumnat. 
 
La primera reunió es farà tant prest com sigui possible, per tal de donar resposta a les 
necessitats dels alumnes quan més aviat millor. 

 

2.2.Objectius específics per al curs 

2.2.1. Objectius en l'àmbit pedagògic 
Els objectius específics en l'àmbit pedagògic per a aquest curs seran els següents: 

 
-Consolidar el treball per ambients a E.I. 
El cicle d'educació infantil va plantejar un canvi metodològic a la memòria del curs 2016/ 
2017. Després d'haver duit a terme vàries activitats de formació del professorat durant els 
cursos anteriors, el cicle va decidir començar a introduir el treball per ambients a partir del 
curs passat (2017/2018). Aquest canvi en la metodologia es va iniciar el curs passat als 
grups de tres anys i aquest curs, es treballarà per ambients a tot el cicle. 

 

Els espais i els recursos personals s'han vist modificats per poder donar resposta a 
aquest canvi. 

 
-Elaborar documents de centre necessaris a educació infantil per donar resposta a 
la nova metodologia iniciada 
Revisar les programacions i adaptar-les al canvi metodològic. 

 
-Desenvolupar el projecte de centre "Els quatre elements: foc, terra, aire i aigua" 
Cada un dels cicles establirà la tasca a fer per tal de desenvolupar el tema de centre per a 
aquest curs. El projecte d'aquest any és "Els quatre elements: foc, terra, aire i aigua". Es 
treballarà al llarg dels curs i a finals del mes de maig es farà una jornada de portes 
obertes per donar a conèixer a les famílies el treball realitzat. 

 
2.2.2. Objectius en l'àmbit organitzatiu 
Els objectius específics en l'àmbit organitzatiu per a aquest curs seran els següents: 

 
-Actualitzar el Pla d’acollida de mestres nous 
Es fa necessari actualitzar el Pla d’acollida de mestres nous per incloure alguns canvis i 
modificacions. També es prepararà un dossier amb documents de treball, organització, 
acords de cicle rellevants... que serveixin de guia i facilitin la incorporació al centre dels 
nous mestres . 

-Aplicar el nou pla d'acollida per a l'alumnat de 3 anys i fer-ne una valoració 
Durant el curs passat es va elaborar un pla d’acollida per als infants de 3 anys, recollit en 
el document Pla d’acollida de l’alumnat de tres anys. Es durà a terme durant el primer 
trimestre d’aquest curs i es valorarà la seva aplicació. 

 
-Organitzar els espais d’Educació Infantil per dur a terme la metodologia per 
ambients 
Per tal de donar resposta a la nova metodologia a Educació Infantil, cal adequar tots els 
espais destinats a realitzar ambients, per tal de donar resposta als objectius proposats. 

 
2.2.3. Objectius en l'àmbit de gestió 
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Els objectius específics en l'àmbit de gestió per a aquest curs seran els següents: 
 

 
-Compartir les experiències i activitats sorgides a la formació en centre amb tot el 
claustre 
La formació en centre ha de tenir una part de transferència a l’escola. És per això que 
aquest curs tot el material que es generi al llarg de la formació serà compartit mitjançant el 
google drive amb tot el claustre de professors, a fi que els mestres que no fan el curs, 
també puguin estar informats de la feina feta i aprofitar i compartir recursos. 

 
-Compartir els documents de centre amb la comunitat educativa 
Els documents institucionals del centre es compartiran a la pàgina web de l’escola, a fi 
que estiguin a l’abast de tota la comunitat educativa. Procurarem tenir aquesta informació 
actualitzada i al dia. 
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3. MESURES A ADOPTAR A PARTIR DE L'ANÀLISI DE LA MEMÒRIA DEL CURS 
ANTERIOR 

 

En l'anàlisi i valoració feta en acabar el curs 17/18 en els cicles es recolliren les propostes 
de les mesures a adoptar en el curs 18/19 per a la millora dels resultats en l'alumnat. 

 

Des de l'equip directiu s'han tengut en compte les propostes que incideixen especialment 
en el tema d'organització general del curs: 

 
La majoria de les demandes estan directament relacionades amb la disponibilitat de 
professorat (desdoblaments, sessions TIC, préstec de llibres..) i cal per tant tenir-ho en 
compte en el moment d'organitzar els horaris. El fet de tenir professorat amb reducció per 
a majors de 55 anys ens duu a dedicar aquestes sessions prioritàriament a guàrdies de 
biblioteca. S'ha entregat a cada cicle l'horari que possibilita l'accés a la biblioteca per al 
préstec a cada un dels grups i amb la presència d'un mestre del mateix cicle. També es 
preveu el préstec de llibres en anglès. 

 
Davant la manca de disponibilitat d'horari la possibilitat de desdoblaments per al treball 
dins l'aula TIC s'ha vist reduït dins primària per als grups de 2n i 4t. 

 
La possibilitat d'establir una figura de referència per a les sessions de llengua castellana 
només serà factible si es fan intercanvis entre les tutories del mateix nivell i/o cicle. 

 

Aquest curs s’ha tingut en compte la necessitat d'augment del professorat de suport que 
es demanava des de fa anys al nostre centre i s’ha augmenta el personal de suport amb 
un  AL més dos dies a la setmana, que assumirà els cursos superiors. 

 
Els recursos es donen en funció del nombre d'alumnat amb ACS. 

 
En l'organització de l'equip de suport s'ha assignat una PT a l' ed. Infantil, una altre a 
primer, segon i tercer i la tercera a quart i tercer cicle. 

 
Malgrat es reclama des del cicle d’infantil un augment d’ ATE, aquest curs sols disposam 
amb la dotació d'una professional a jornada completa, i que en aquests moments 
desenvolupa el seu horari a educació infantil i a primer. 

 
La participació dels membres de l'equip de suport en el període inicial d'adaptació s'ha 
assignat en els grups dels alumnes més petits (3 anys d'infantil i 1r de primària). Aquest 
suport, en el cas d' ed. Primària, s'ha reduït a una setmana per la participació de mestres 
adscrites a altres cicles i que cal s'incorporin a les seves tasques de suport a l'alumnat 
NESE. 

 
Aquest curs els grups de tres anys han patit una baixada de ràtios i s’han tancat els grups 
a 22 alumnes. Els grups de 4 i 5 anys es mantenen amb l’augment de ràtios a 25 dels dos 
cursos anteriors i, per tant, la dotació de dos mestres més 1 continua per a aquests grups. 
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Totes les propostes relacionades amb l'elaboració dels horaris i que són presents en tots 
els cicles de primària s'han tingut en compte, sempre dins les possibilitats: 
S'ha mantingut una sessió de coordinació de nivell en els grups de primària. 

 

S'han mantingut, dins les possibilitats, les primeres sessions a càrrec de les tutories 
especialment en els cursos dels més petits. 

 
S'ha programat una sessió setmanal per al desdoblament dels grups de 4t. 

     
A l’hora d’assignar les sessions d’educació física s’ha intentat que la darrera sessió hi 
hagi el mínim d’alumnes al pati, ja que coincideix amb les hores de sortida de l’alumnat 
d’educació infantil. 

 
No s'ha contemplat la figura del referent de castellà en els grups de primer de primària per 
tal de reduir el número de professionals amb els que mantenen contacte. 

 
Per manca de disponibilitat no s'ha assignat professorat per al suport a les sessions TIC a 
tots els grups, encara que s'ha pogut donar un suport als grups de segon i de quart de 
primària. 

 
A dia d’avui no tenim assignada auxiliar de conversa per a les sessions de llengua 
estrangera. El centre va fer la sol·licitud com cada curs però ningú no ha triat la plaça. 
Estam a l’espera de si se’ns concedirà durant els propers mesos. 

 

Educació infantil 
-Continuar amb una PT adscrita al cicle d'educació infantil. 

 
-Fer extensiu a tot el cicle el treball per ambients. Dins l’organització dels recursos 
personals i dels espais una mateixa persona s’encarregarà d’un ambient concret, menys 
l’ambient de llum i ombres que seran dues persones per incompatibilitat horària d’una de 
les mestres. 

 
-Dur a terme Aules Bessones a tot el cicle. En els moments que no hi hagi ambients i es 
compti amb el suport personal necessari per aprofitar l’espai del passadís i facilitar la lliure 
circulació entre les aules. 

 
-Utilitzar l’espai del passadís com espai per a jocs de manipulació i espai de biblioteca 
quan sigui possible. 

 
-Realitzar els grups de 5 anys sessions d’intercanvi d’alumnat per facilitar la coneixença 
entre ells i veure les relacions que es creen de cara al reagrupament en el pas a primària. 

 

-Continuar l’apadrinament dels infants de 5 anys als de 3 anys per facilitar el 
desplaçament per dins el centre, sobretot a les pujades a l’arribada i pujades i baixades el 
moment del pati i per a realitzar altres activitats puntuals dutes a terme dins o fora del 
centre. 

-Continuar realitzant activitats conjuntament amb alumnes de 3r cicle primària: Mercadet 
de Nadal, Crespells, Cursa solidària.... Proposar noves activitats conjuntes. 
-Realitzar més activitats conjuntes tot el centre, com la del Dia de la Pau del curs passat. 

 

-Continuar adaptant els diferents espais del centre per donar resposta a les necessitats 
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educatives de dos alumnes amb dèficit auditiu. 
 
-Continuar participant en Xarxes Solidàries, realitzarem activitats al llarg del curs per 
recaptar doblers per una ONG o entitat solidària. 

 
Primer cicle de Primària 
- Continuar treballant les àrees de naturals i socials alternant un tema de cada àrea. 
- Organitzar el suport a 1r nivell per al mes de setembre. 
- Mantenir una sessió setmanal de coordinació de nivell dins l'horari lectiu. 
- Seguir potenciant l'ús de la biblioteca d'aula i reactivar la biblioteca del centre. 
- Elaborar els horaris del primer cicle tenint en compte la importància de deixar períodes  
llargs (dues sessions seguides) per a les àrees instrumentals. 
- Revisar els acords de cicle referents a les diferents àrees. 
- Elaborar material didàctic per a què pugui servir de fons per a tot el cicle. 
- Continuar amb el desdoblament a la sessió TIC en el cursos de 2n. 

 

Segon cicle de Primària 
Des del 2n cicle ens proposen els següents objectius de cara a la PGA del curs 
2018/2019: 

 
1. Reduir la contaminació acústica en les entrades, sortides i/o desplaçaments d'alumnes 
consensuant i establint unes normes per tota l'escola. En aquest punt destacar la 
importància de treballar aquest aspecte a les tutories, fent activitats de relaxació, atenció i 
conscienciant molt als alumnes de la importància d'aquest aspecte. A més, es poden dur a 
terme mesures tals com posar fletxes per la pujada i baixada de les escales per tal 
d'organitzar aquestes (així sempre es faria per la dreta). 

 
2. Millorar la relació ecològica de l'escola amb el medi ambient. 

 
3. Aquesta es pot millorar tenint en compte les següents propostes: 

● Demanant i incorporant contenidors triples pels distints tipus de residus (paper, 
orgànic i envasos) pels distints espais de l'escola (als distints espais del pati i un 
mínim per cada planta). 

● Incorporant aquests contenidors amb bosses de fems de distints colors. 
● Conscienciant al personal de neteja de la importància de que ells també facin 

aquesta separació. 
● Treball a les aules de distintes dinàmiques de conscienciació de les tres “R” (reduir, 

reutilitzar i reciclar). 
 

4. Millorar el clima i les relacions de convivència entre els membres de la comunitat 
escolar: 

 Fent dinàmiques de convivència dintre de l'aula amb els alumnes. 

 Posant en pràctica les dinàmiques apreses en els curs realitzat en l'anterior curs. 

 Dinàmica de les bústies a classe: realitzar distints tipus de bústies per tal de que els 
alumnes puguin expressar-se (felicitacions, suggeriments, agraïments, etc.) 

 Incloure com una part important de la programació setmanal aquestes activitats pel 
bon funcionament de cada grup. 
 

5.Treballar les àrees de socials i naturals alternant els temes. 
 

6. Incentivar la lectura utilitzant tant la biblioteca d’aula com la del centre. 
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7. El desdoblament a quart es farà de dues maneres: 
 Speaking/ naturals, socials, lectura expressiva. 

 TIC/ comprensió i expressió oral en castellà 
 

8. El desdoblament a tercer es farà: 

 Speaking/ lectura, jocs de raonament i problemes 
 

9. treballar amb diferents tècniques d’estudi: esquemes, resums, mapes conceptuals i activitats de 
treball cooperatiu. 
 
10. Millorar l’autonomia i organització personal dels alumnes. 
 
11. Treballar el tema del centre (aire) des de diferents àrees (socials, naturals, plàstica...) 

 
Tercer cicle de Primària 
-Mantenir la coordinació entre etapes: Planificar reunions i dissenyar i dur a terme 
reunions de coordinació pedagògica entre les etapes d'educació infantil i primària, així 
com entre les etapes d'educació primària i educació secundària amb els IES als quals 
està adscrit el nostre centre. 
-Continuar el projecte lingüístic i fer-ne una valoració de la seva aplicació a final de curs. 
- L'assignatura de plàstica en anglès es continuarà al tercer cicle. 
- Valorar el reagrupament que s’ha fet del alumnes que comencen cinquè. 
- Posar en marxa les activitats elaborades per l’equip de la comissió de convivència 
(comunicació, presentació, confiança, diàleg, cooperació, estima i coneixement). 
- Consolidar l’ús de l’agenda. 
- Treballar diferents tècniques d’estudi: esquemes, resums, mapes conceptuals... 
- Fomentar la planificació del treball i l’estudi diari. 
- Planificar activitats de reforç, ampliació, recuperació... 
- Millorar l’autonomia i l’organització dels alumnes. 
- Fomentar la comunicació amb les famílies a través de l’agenda, entrevistes individuals... 
- Elaborar el pla d’actuació individual dels alumnes que ho requereixin conjuntament amb 
l’equip d’orientació i fer el seu seguiment. 
- Mantenir reunions específiques amb les famílies i amb els professionals externs que hi 
puguin intervenir. 
- Sol·licitar formació específica externa a través de l’equip d’orientació. 
-Organitzar un Pla de treball per a l'alumnat de AA.CC. 
-Les mestres PT de l'equip de suport que atenen alumnes de primària del centre hauran 
de col·laborar amb la planificació i intervenció específica amb l'alumnat d' AA.CC. 
-Per tal de millorar el rendiment de l'alumnat NESE s'establiran al llarg del curs reunions 
entre els tutors i l'orientadora per parlar dels alumnes NESE i de les demandes pendents 
d'avaluar que hi ha fetes. A aquestes reunions també hi assistiran els membres de l'equip 
de suport adscrits al nivell. 
-Continuar amb una figura de referència per atendre a aquell alumnat amb 
desconeixement del català i el castellà. 
-Analitzar els resultats de l’avaluació diagnòstica de sisè del curs 17/18 (IAQSE).



13  

4. ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE 

 

4.1. Calendari i horari del centre 
 

La distribució horària de les àrees d'educació primària és el resultat d'aplicar els horaris 
aprovats en claustre, en base a la normativa de l'ordre de 24 de maig de 2016 (Núm.65) i 
al nou Projecte Lingüístic aprovat en claustre (01/12/2016). A partir d'aquí l'equip directiu 
ha organitzat la distribució horària del grups tot tenint en compte els següents aspectes 
que cal tenir presents: 

 

• Les característiques dels alumnes en cada una de les etapes i cicles: perspectiva 
globalitzadora en ed. Infantil, reforç en l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura en el 
primer cicle (ed. Primària)... 

 

• L'assignació de cada una de les tutories. 

• L'adjudicació de sessions correlatives per a les àrees de llengua anglesa i plàstica en 
anglès. 

 

• L'assignació de les sessions d' Ed. Física evitant les interferències en el moment 
d'accés al centre de les famílies per a la recollida de les 13,20h. 

 

• L'agrupament de grups del mateix nivell per al desenvolupament de la sessió de religió 

tot tenint en compte la disponibilitat de la mestra concentrada en dos dies per setmana. 
 

• La disponibilitat dels espais: gimnàs, aula de psicomotricitat, patis... i aules de suport. 

La jornada lectiva és continuada i el centre es troba obert amb l’horari següent: 
 

1. Escola matinera 7:30 – 8:30 (a càrrec de l’AMPA) 
2. E. Infantil i Primària 8:30 - 13:30 (horari lectiu) 
3. Servei de menjador 13:30 – 15:20 
4. Activitats extraescolars 15:30 – 17:30 (a càrrec de l’AMPA) 

. Esbarjo Primària 11:20 - 11:50 
. Esbarjo E. Infantil 10:30 – 11:00 
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CALENDARI ESCOLAR 2018/2019 

 

12 d'octubre de 2017 divendres Festa Nacional 
(BOIB nº50 de 24 d'abril de 2018) 

1 de novembre de 2018 dijous Tots Sants 
(BOIB nº50 de 24 d'abril de 2018) 

2 de novembre de 2018 divendres Dia no lectiu determinat pel centre 
Consell Escolar 

6 de desembre de 2018 dijous Dia de la Constitució 
(BOIB nº50 de 24 d'abril de 2018) 

7 de desembre de 2018 divendres Dia no lectiu determinat pel centre 
Consell Escolar 

VACANCES NADAL  Del 22 de desembre de 2018 al 6 de gener 
de 2018 (ambdós inclosos) 
(BOIB nº50 de 24 d'abril de 2018) 

28 de febrer de 2019 dijous Festa escolar unificada 
(BOIB nº50 de 24 d'abril de 2018) 

1 de març de 2019 divendres Diada de les Illes Balears 
(Acord de Govern) 

4 de març de 2019 dilluns Dia no lectiu determinat pel centre 
Consell Escolar 

VACANCES PASQUA  Del   18  d’abril  al 28 d'abril de 2019 
(ambdós inclosos) 
(BOIB nº50 de 24 d'abril de 2018) 

1 de maig de 2018 dilluns Dia del treballador 
(BOIB nº50 de 24 d'abril de 2018) 
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4.2. Criteris pedagògics per a l'elaboració dels horaris del centre 
 

 

Aquest curs, donada la tipologia del nostre centre, l’Equip Directiu passarà a tenir una Cap 
d’Estudis d’educació infantil. Aquesta persona assumirà també les tasques de coordinació 
del cicle. 

 
Els especialistes de llengua estrangera s’han distribuït per a poder donar les sessions 
acordades al Projecte lingüístic de centre. Per tant, un especialista està adscrit al primer 
cicle i als cursos de tres i quatre anys; el segon especialista fa tercer, quart i cinc anys i la 
tercera especialista fa anglès a tercer cicle i plàstica a sisè. La quarta especialista 
d’anglès del centre du una tutoria de cinquè, per tant només realitza les sessions de 
plàstica del seu nivell. 

 
En l'ed. Infantil , degut a la superació de la ràtio prevista per la Conselleria en els grups de 
4 i 5 anys (actualment 25 alumnes) es mantenen les mestres “més 1” en les places 
habilitades els cursos anteriors. Aquesta disponibilitat de professorat per al suport d' Ed. 
Infantil ha permès organitzar els horaris de la manera que es considerava més adient, 
donades les característiques dels alumnes. 

 

Les necessitats específiques d’alguns alumnes NESE a les dues etapes condicionen que 
l'ATE s’hagi de compartir entre infantil i primària. 

 

En l'organització de l' Ed. Primària no sempre és possible atendre els criteris pedagògics 
que fan referència al profitós de desenvolupar les àrees instrumentals en les primeres 
sessions de la jornada escolar, ni tampoc a la conveniència de l'alternança en el 
desenvolupament de les especialitats (anglès, ed. Física , música i religió). 

 
S’ha pogut assignar una hora de coordinació de nivell en horari lectiu a tots els nivells de 
primària, a petició del tutors. 

 
En l'organització de l'equip de suport s'ha assignat una PT a l' Ed. Infantil, una PT als 
nivells de 1r, 2n i 3r de Primària (també referent d'alumnat IT amb desconeixement de les 
dues llengües oficials) i una tercera PT als nivells de 4t, 5è i 6è de Primària. 

 
Aquest curs la plantilla de suport s’ha vist incrementada amb mig especialista d’AL més. 
Aquesta persona que ve només dos dies per setmana atendrà els cursos superiors (3er, 
4rt, 5è i 6è) i l’AL que ve tota la jornada estarà assignada a educació infantil i primer cicle. 

 
En l'horari de l'aula d'informàtica s'ha assignat una sessió TIC a tots els cursos segon i de 
4t de primària amb un mestre de suport per a poder realitzar desdoblaments. La resta de 
sessions es distribuiran per possibilitar l'accés a la pissarra digital dels grups d'infantil. 
 
A l’educació primària hi ha un elevat nombre de persones amb reducció horària per 
majors de 55 anys (12 mestres). Això suposa que es disposi de poques hores per dedicar 
a suports, desdoblaments, TIC... 

 
Des de l’equip directiu s’ha facilitat un horari de disponibilitats de guàrdies a la biblioteca 
per organitzar-ne el seu ús. Actualment estam acabant de concretar l’organització de les 
sessions. 
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A educació infantil s’han elaborat els horaris tenint en compte els acords presos el curs 
passat per tal de poder donar resposta a la metodologia del treball per ambients. 

 
3 anys : dedicaran tres sessions setmanals al treball per ambients. Utilitzaran les 
tres aules de 3 anys, ambient simbòlic, art i construccions (aquests seran de lliure 
circulació) i els espais de la planta baixa, ambients de llum i ombres, científic i 
exterior (aquests espais no seran de lliure circulació per la dificultat de la situació 
dels mateixos dins el centre). 

 
4 i 5 anys: dedicaran quatre sessions setmanals al treball per ambients (una d’elles 
es correspon amb la psicomotricitat d’un grup classe). Utilitzaran les sis aules de 4 i 
5 anys, ambient simbòlic, art, construccions, comunicació, i motricitat fina (aquests 
seran de lliure circulació). L’ambient d’expressió oral (situat a la segona planta a 
l’aula 24) i els espais de la planta baixa (ambients de llum i ombres, científic i 
exterior) no seran de lliure circulació per la dificultat de la situació dels mateixos 
dins el centre. 

 

L’inici i final de les sessions d’ambients es farà a l’aula amb la tutora, on es recordaran a 
l’inici les normes i en finalitzar es valorarà com ha anat la sessió d’ambients. 

La introducció d'aquesta nova metodologia s'anirà valorant al llarg del curs. S'establiran 
reunions periòdiques de l'equip d'educació infantil (els dijous) per establir eines de 
seguiment, d'avaluació, i de programació de les propostes dels ambients. 

 

Les sessions que no dedicam al treball per ambients les anomenam de tutoria i en elles es 
faran: 

● activitats majoritàriament proposades i no dirigides. 
● mantenim les rutines i assemblea, on es faran dinàmiques de cohesió de grup. 
● activitats de consciència fonològica. 
● treball per projectes. 
● aules bessones. 
● especialistes: anglès, música, religió/valors i psicomotricitat. 
● cada aula tendrà un espai diferenciat de: biblioteca, espai lògic matemàtic, 

assemblea, espai de representació (gràfica, volum) i espai de jocs de taula. 
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4.3. Calendari de reunions i avaluacions 
 
Òrgans de Coordinació Docent 
 

Equips docents: 
Reunió inicial la primera quinzena de setembre, en cas d'incorporació de 
professorat nou i sempre que el tutor o algun membre de l'equip ho consideri 
adient. 
Reunions d'avaluació en cada un dels trimestres 

Equips de cicle: 
Reunions quinzenals (dimarts de 13,30h a 14,30h) 
 
Equips de nivell: 
Reunions setmanals (divendres de 13,30h a 14,30h) 
 
Comissió Pedagògica: 
Reunions mensuals (dilluns de 13,30h a 14,30h) 
Reunions bimensuals per a la coordinació entre educació infantil i primer cicle 
(dilluns de 13,30h a 14,30h) 
 
Reunions Intercicles 

E.Inf / 1r. Cicle Primària 2n trimestre 

1r Cicle / 2n Cicle Primària 2n trimestre 

2n Cicle/ 3r Cicle Primària 2n trimestre 

 

Sessions d’avaluació 

Primer trimestre Del 10 al 13 desembre 

Segon trimestre Del 18 al 22 març 

Tercer trimestre Del 13 al 19 juny 
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Reunions generals pares/mares 
 
 
 

4.4. Organització de les entrevistes individuals i reunions col·lectives amb les 
famílies 

 

Educació infantil 3 anys: 27 de juny 2018 / 6 de setembre /12 de febrer 
4 anys: 7 de setembre / 20 de febrer 
5 anys:10 de setembre / 19 de febrer 
 

Primer Cicle Primer nivell: 10 i 13 de setembre 
Segon nivell: 10 d’octubre 
 

Segon Cicle Tercer nivell: 27 de setembre 
Quart nivell: 27 de setembre 
 

Tercer Cicle Cinquè: 4 d’octubre 
Sisè: 27 de setembre 
 

 

Aquestes convocatòries de reunions generals queden obertes a les necessitats 
detectades en cada una de les tutories. 

 
Durant el curs les entrevistes individuals seran convocades a criteri del professor tutor i/o 
especialista i en aquells casos en que la família ho sol·liciti. 
 
Tots els grups d'educació infantil i primària fan entrevistes individuals amb les famílies a 
final de curs per entregar els informes. 
 
A l'Ed. Infantil les tutores dels grups de 3 anys han fet entrevistes inicials amb totes les 
famílies. També es fan amb tots els pares i mares dels infants de 4 i 5 anys  que 
comencen nous a l'escola. Les mestres que han de ser tutores d'un nou grup també 
s'entrevisten individualment amb totes les famílies dels alumnes. 

 

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

 

Alguns espais comuns del centre (aules 00 i 01) es destinaran al treball per ambients del 
cicle d’educació infantil. Un espai serà l’ambient científic i l’altre l’ambient de llum i 
ombres. 
 
L’especialista de religió agrupa tots els alumnes d’un mateix nivell i això implica que 
l’assignatura s’hagi de realitzar a un espai adient on hi tenguin cabuda tots. S’han cercat 
espais disponibles al mateix cicle sempre que ha estat possible. 
 
També s'han concretat en cada una de les plantes espais per al treball en petit grup i/o 
desdoblaments segons la disponibilitat de les aules en els moments en que el grup es 
troba en una àrea d'especialista (ed. física, anglès i música). 
 
Com a mesura important pel que fa a l'aprofitament de recursos cal incloure la nostra 
participació en la convocatòria oficial del Programa per a la reutilització de llibres . Hi han 
participat els alumnes dels nivells de 3r a 6è. Durant aquest curs hi participen un total de 
203 alumnes . La coordinadora del programa és la mestra Maria Vaquer. La comissió està 
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formada per un mestre de cada cicle de primària i 3 mares representants de l’AMPA (entre 
les quals hi ha una mare del consell escolar amb fills que participen del programa i 1 mare 
representant de l'AMPA). 
 
Un any més ens veurem obligats a dedicar una part del pressupost a la reparació i/o 
renovació del material informàtic. Consideram molt positiu comptar amb una mestra amb 
els coneixements suficients per assumir la coordinació TIC. 
 
L'Ajuntament manté el servei d'ordenança durant tota la setmana, aquest curs serà el Sr. 
Rufo Serrano. 
 
Els cicle d’educació infantil emprarà el passadís de la planta baixa que dona al porxo per 
habilitar jocs tranquils i zona de contes per als alumnes de 3 anys en els dies de pluja. El 
material es guardarà a l’armari blanc que hi ha abans d’entrar a la biblioteca. Els infants 
de 4 i 5 anys faran el pati al porxo i a la zona coberta del pati de 3 anys. 
 

4.6. Estat de les instal·lacions i equipaments 
 

Aquest curs comença amb una millora important en les instal·lacions sanitàries del 
centre, ja que es troben en obres i tots els banys es renovaran amb una reforma integral 
al llarg d’aquest primer trimestre. 

 
Un dels banys de la planta baixa serà adaptat per a minusvàlids, la qual cosa representa 
una millora força important. 
 
A l’aula que s’utilitza per a l’ambient científic (a la planta baixa) s’instal·larà una pica 
d’aigua, a petició de les mestres del cicle d’educació infantil. 

 
El nostre sistema informàtic presenta les incidències habituals agreujades pel 
deteriorament dels aparells (especialment els projectors de les pissarres). Afortunadament 
aquest curs disposarem d'una mestra/tutora coordinadora TIC. 

 
Dins el centre es fa necessària la substitució d'una porta de ferro en l'aula de suport 01 
de la planta baixa. 

 
Finalment, relacionat amb el nostre Pla d’evacuació, cal tenir en compte que les que són 
considerades portes de sortida no s’obrin en el sentit de l’evacuació, resultant per tant un 
obstacle greu en cas d’alarma. 
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5. PLA PER A L'AVALUACIÓ, SEGUIMENT I VALORACIÓ DELS RESULTATS 
ACADÈMICS 

 

5.1.Temporització, responsables, accions, indicadors i recursos 

 
Els mestres han d’avaluar els aprenentatges dels alumnes, els processos d’ensenyament i 
la pròpia pràctica docent, per tant es fa necessari establir una sèrie d’accions, que es 
duran a terme al llarg del curs, i uns indicadors que ens permetran determinar si aquestes 
accions s’estan duent a terme de manera satisfactòria. 
 
El moment d’inici de curs és clau per poder saber d’ on partim (avaluació inicial), per això 
hi ha una sèrie d’actuacions que s’han de sistematitzar perquè el professorat reculli el 
màxim d’informació possible dels alumnes que tindrà aquell curs: 
 
-Al setembre (o al juny del curs anterior en alguns casos) es farà una reunió de traspàs 
d’informació entre els equips docents on es parlarà de cada alumne (en cas que el tutor 
no continuï al centre ha de deixar la informació per escrit i el nou tutor l’haurà de 
consultar). 

-El tutor al qual se li assigna un grup haurà de revisar els expedients dels alumnes i omplir 
una graella amb les dades rellevants de cada alumne per tal de conèixer-los. 

 
-Per tal de saber el nivell acadèmic dels nostres alumnes, conèixer els seus punts forts i 
identificar les seves mancances, dificultats o allò en què hem de fer més incidència, és 
important passar proves d’avaluació inicials que ens indicaran en quin punt es troben. 
 
-L’equip de suport revisarà els casos NESE i es farà un traspàs d’informació entre tots els 
membres de l’equip de suport, supervisat per l’orientadora del centre i els membres de 
l’equip directiu. 
 
-En el cas de l’alumnat NESE s’haurà d’establir el seu NCC que ens servirà per a poder 
fer els DIAC o informes NESE i el pla d’actuació i seguiment de cada un d’aquests 
alumnes. 

 
MOMENT RESPONSABLE ACCIONS CARACTERÍSTICA DE 

QUALITAT O 
INDICADORS 

RECURSOS O 
DOCUMENTS 

INICI DE CURS TUTOR REVISIÓ 
D’EXPEDIENTS 

% de tutors que revisen 
els expedients i omplen 
les graelles a 
començament de curs. 

-Graella per a la 
revisió d’expedients 
acadèmics dels 
alumnes 

JUNY CURS 
ANTERIOR/ 
SETEMBRE 

EQUIP DOCENT 
DEL CURS 
ACTUAL I DEL 
CURS 
ANTERIOR 

REUNIÓ DE 
TRASPÀS 
D’INFORMACIÓ 

% de reunions 
convocades i assistents 
Número d’actes fetes i 
entregades 

-Acta de les 
reunions de traspàs 
d’informació 

INICI DE CURS EQUIP DOCENT PROVES 
INICIALS 

% d’alumnes als quals 
s’han passat les proves 
inicials 

-Proves d’avaluació 
inicials 

INICI DE CURS EQUIP DE 
SUPORT I DO 

REVISIÓ DE 
L’ALUMNAT 
NESE 

Nombre de casos 
revisats a l’inici de curs 

-Actes de les 
reunions de l’equip 
de suport 
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SETEMBRE/ 
OCTUBRE 

TUTORS I 
EQUIP DE 
SUPORT 

GRAELLES 
PER ESTABLIR 
EL NCC DE 
L’ALUMNAT 
NESE 

% d’alumnes NESE 
dels quals s’ha establit 
el NCC 

-Graelles de NCC 
per nivells 

 

Durant el curs els professors de cada grup d’alumnes seran els responsables d’avaluar 
sistemàticament el progrés de l’alumne utilitzant diferents instruments d’avaluació. Les 
observacions s’aniran anotant als quaderns d’aula. Es faran proves, treballs, activitats 
periòdicament que evidenciïn el progrés dels alumnes. Les proves d’avaluació estaran 
arxivades a l’aula i es podran consultar a petició de les famílies. 
 
Es realitzaran sessions d’avaluació trimestralment. Abans de cada sessió d’avaluació, els 
mestres de suport i especialistes que intervenen al grup, lliuraran als tutors comentaris generals 
del grup i individuals dels alumnes (si és necessari). El tutor serà qui recollirà aquests 
comentaris per tal d’organitzar la informació que es tractarà a les sessions d’avaluació. 
 
Les notes estaran introduïdes al GESTIB el dia de la sessió d’avaluació i es podran 
modificar fins a uns dies després de la sessió. 
 
Els tutors faran acta de la sessió i la compartiran al google site. L’equip directiu s’encarregarà 
d’imprimir totes les actes i de que els tutors corresponents les signin. 

Es lliuraran a les famílies els informes els dies acordats i també es podran consultar a 
través del GESTIB. Les famílies han de signar els informes i retornar al centre el 
comprovant per confirmar que les han rebut. Els membres de l’equip directiu assistiran a 
totes les sessions d’avaluació. 

 
Un cop realitzades totes les sessions d’avaluació l’equip directiu es reunirà amb l’equip de 
suport i amb el S.O. per tal de parlar dels resultats dels alumnes NESE, reorientar els 
suports i revisar les demandes pendents. 

 
MOMENT RESPONSABLE ACCIONS CARACTERÍSTICA 

DE QUALITAT O 
INDICADORS 

RECURSOS O 
DOCUMENTS 

TOT EL CURS EQUIP DOCENT REGISTRE DE 
DADES PER  A 
LES 
AVALUACIONS 

Dades qualitatives i 
quantitatives recollides 
als quaderns d’aula 

-Quadern d’aula 
-Registre de 
seguiment dels 
alumnes 

TOT EL CURS EQUIP DOCENT REALITZACIÓ DE 
PROVES 
D’AVALUACIÓ 

S’han realitzat proves 
periòdicament per 
recollir evidències del 
progrés i 
coneixements dels 
alumnes 

-Proves, treballs, 
quaderns dels 
alumnes... 

ABANS DE LES 
SESSIONS 
D’AVALUACIÓ 
(trimestralment) 

EQUIP DOCENT LLIURAR 
COMENTARIS 
ALS TUTORS DEL 
GRUP 

Tots els especialistes i 
mestres de suport que 
intervenen al grup 
lliuren als tutors 
comentaris generals 
del grup i individuals 
dels alumnes dins els 
períodes establerts 

-Plantilla per posar 
comentaris a la 
sessió d’avaluació 
-Entorn virtual 
Google sites 
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ABANS DE LA 
SESSIÓ 
D’AVALUACIÓ 
(trimestralment) 

TUTORS RECOLLIR ELS 
COMENTARIS 
DEL GRUP 

Els tutors han recollit 
tots els comentaris i 
els aporten a la sessió 
d’avaluació 

-Plantilla per posar 
comentaris a la 
sessió d’avaluació 
-Entorn virtual 
Google sites 

ABANS DE LA 
SESSIÓ 
D’AVALUACIÓ 
(trimestralment) 

EQUIP DOCENT INTRODUIR LES 
QUALIFICACIONS 
AL GESTIB 

% de qualificacions 
introduïdes abans de 
la sessió d’avaluació 

-GESTIB 

DESPRÉS DE 
LA SESSIÓ 
D’AVALUACIÓ 
(trimestralment) 

TUTORS FER ACTES DE 
LES SESSIONS 
D’AVALUACIÓ 

Nombre d’actes 
penjades al Google 
sites dins els plaços 
establerts 

-Plantilla d’acta per 
a la sessió 
d’avaluació 
-Entorn virtual 
Google sites 

DESPRÉS DE 
LA SESSIÓ 
D’AVALUACIÓ 
(trimestralment) 

EQUIP 
DIRECTIU 

REVISIÓ DELS 
ACORDS I 
PROPOSTES DE 
MILLORA 

L’E. Directiu revisa els 
acords i propostes de 
les actes i estableix 
actuacions perquè es 
duguin a terme 
sempre que sigui 
possible 

-Actes sessions 
d’avaluació 

DESPRÉS DE 
LA SESSIÓ 
D’AVALUACIÓ 
(trimestralment) 

EQUIP 
DIRECTIU 
EQUIP DE 
SUPORT 
S.O. 

REVISIÓ DELS 
RESULTATS 
OBTINGUTS 
PELS ALUMNES 
NESE 

Es convoca una reunió 
per parlar dels 
resultats de l’alumnat 
NESE 

-Acta de la reunió 
de l’equip de 
suport 

A FINAL 
CADA 
TRIMESTRE 

DE TUTORS LLIURAR 
INFORMES A 
FAMÍLIES 

ELS 
LES 

% de famílies que han 
rebut els informes i 
l’han signat 

-Informes 
trimestrals 
-GESTIB 

A FINAL 
CURS 

DE TUTORS ENTREVISTA 
PERSONAL AMB 
LES FAMÍLIES 

% d’assistents a les 
entrevistes individuals 
convocades 

-Graella 
d’assistència 
les famílies 
entrevistes 

ontrol 
de 

a  les 

A FINAL 
SEGON 
TRIMESTR 

DEL 

E 

TUTORS LES FAMÍLIES 
DELS ALUMNES 
QUE NO 
PROMOCIONEN 
SÓN 
INFORMADES I 
SIGNEN EL FULL 
D’ASSABENTAME 
NT 

Totes les famílies dels 
alumnes que  no 
promocionen han estat 
degudament 
informades  del pla 
individual de suport i 
reforç i han signat el 
full d’assabentament. 

-Pla individual de 
suport i reforç 
-Full 
d’assabentament 
de no promoció 
dels alumnes 

A FINAL 
CURS 

DE TUTORS 
ESPECIALISTES 

ACTES 
D’AVALUACIÓ 
FINALS 

Actes emplenades i 
signades per l’equip 
docent a final de curs 

-GESTIB 

A FINAL DE EQUIP  VALORACIÓ S’analitzen   els -Memòria 
CURS  DIRECTIU  DELS REULTATS I resultats acadèmics de  

  EQUIPS DE PROPOSTES DE l’alumnat i es fan  

  CICLE  MILLORA propostes de millora a  

     la memòria de fi de  

     curs  

 

En acabar el tercer trimestre s’imprimeixen les actes finals i els mestres les signen. 

 
A final de curs cada tutor convoca entrevistes individuals amb les famílies per lliurar les 
notes finals i comentar els resultats de cada alumne. 
 
Si hi ha algun alumne que no promociona s’haurà d’haver parlar amb la família durant el 
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curs i s’hauran d’haver pres primer totes les mesures per reconduir el progrés de l’alumne. 
A final del segon trimestre els tutors han d’informar a la família del Pla individual de suport 
i reforç. La família haurà de signar que està assabentada de la no promoció del seu fill. 
 
Els resultats acadèmics dels alumnes i els % d’alumnes repetidors seran valorats per 
l’equip directiu i pels diferents cicles contrastant les dades entre els diferents grups del 
centre i els resultats obtinguts en cursos anteriors. Es faran propostes de millora que 
s’inclouran a la memòria de final de curs. 
 

5.2.Calendari de les sessions d’avaluació 

 
PRIMERA  AVALUACIÓ 
 

Lloc: aules a concretar 
Hora: 13:30 

 

Els mestres del nivell lliuren als tutors els 
comentaris (de grup i individuals) que vulguin 
posar en consideració: 

 
2n i 5 anys: 5 desembre 

 
5è i 4 anys: 7 desembre 

NIVELL DIA SESSIÓ MES 

Segon Dilluns 10 Desembre 

5 anys Dilluns 10 Desembre 

Cinquè Dimarts 11 Desembre 

4 anys Dimarts 11 Desembre 

 

6è i 3r: 10 desembre 
 

4t i 1r: 11 desembre 

 

Les qualificacions al GESTIB han d’estar 
introduïdes 1 dia abans de la sessió 
d’avaluació. 

 
Informes a les famílies: 21 de desembre. 

Sisè Dimecres 12 Desembre 

Tercer Dimecres 12 Desembre 

Quart Dijous 13 Desembre 

Primer Dijous 13 Desembre 

 

 

 

SEGONA  AVALUACIÓ 
 

NIVELL DIA SESSIÓ MES 

 

Lloc: aules a concretar 
Hora: 13:30 

 

Els mestres del nivell lliuren als tutors els 
comentaris (de grup i individuals) que vulguin 
posar en consideració: 

 
Sisè i 4 anys: 14 març 

 
5è i 5 anys: 15 març 

 
2n i 3 anys: 18 març 

 
4t i 1r: 19 març 

 
3r: 20 març 

 
Les qualificacions al GESTIB han d’estar 
introduïdes 1 dia abans de la sessió 
d’avaluació. 

 
Informes a les famílies: 29 de març 

Sisè Dilluns 18 Març 

4 anys Dilluns 18 Març 

Cinquè Dimarts 19 Març 

5 anys Dimarts 19 Març 

3 anys Dimecres 20 Març 

Segon Dimecres 20 Març 

Quart Dijous 21 Març 

Primer Dijous 21 Març 

Tercer Divendres 22 Març 
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TERCERA  AVALUACIÓ 
 

NIVELL DIA SESSIÓ MES 

 
Lloc: aules a concretar 
Hora: 13:30 

 

Els mestres del nivell lliuren als tutors els 
comentaris (de grup i individuals) que vulguin 
posar en consideració 

 
tercer i 5 anys:11 juny 

primer i sisè: 12 de juny 

cinquè i 4 anys: 13 de juny 

quart i 3 anys: 14 de juny 

Tercer Dijous 13 Juny 

5 anys Dijous 13 Juny 

Primer Divendres 14 Juny 

Sisè Divendres 14 Juny 

4 anys Dilluns 17 Juny 

Cinquè Dilluns 17 Juny 

segon: 17 de juny 
 

Les qualificacions al GESTIB han d’estar 
introduïdes 1 dia abans de la sessió 
d’avaluació. 

 
Informes a les famílies: 26 de juny. 

Quart Dimarts 18 Juny 

3 anys Dimarts 18 Juny 

Segon Dimecres 19 Juny 

 

ACTES FINALS 

 

TUTORIES DIA MES HORA 

Primer i segon 26 Juny 9 h. 

Tercer i quart 26 Juny 10 h. 

Cinquè i sisè 26 Juny 11 h. 

Han de signar les actes tots els mestres que intervenen en aquests nivells. 
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6. DESENVOLUPAMENT DELS PROJECTES INSTITUCIONALS I DELS PLANS DEL 
CENTRE 

 
 

Els documents i projectes institucionals de centre es troben aquest curs tots vigents, ja 
que s’han sotmès a revisions i actualitzacions recentment. 
 
Aquest curs ens proposam posar en pràctica el recull de dinàmiques del Pla de 
convivència i donar a conèixer el document al claustre a través de la formació a centres. 

 

6.1. Pla d’actuació de l’equip de suport 

6.1.1. Proposta d'objectius PGA 

 Comptar amb un espai de tranquil·litat per aquell alumnat que necessita gestionar 
les emocions. 

 Revisar el model d'Adaptació Curricular 
 Actualitzar la documentació digital referent a l’alumnat amb NESE i les carpetes de 

mesures i intervencions específiques per atendre la diversitat. 

 Continuar amb l´ adaptació de l’escola per seguir reduint el renou amb conformitat 
 amb les mesures adoptades per l'alumnat amb dèficit auditiu. 
 Introduir els pictogrames per a la circulació a l'escola afavorint la inclusió de 

l'alumnat amb TEA. 
 Introduir jocs psicomotrius als passadissos adreçats preferentment a alumnat amb 

TDAH i problemes de conducta. 

 Dur a terme les corresponents programacions d’aula per fer les intervencions de 
l’alumnat. 

 Fer un full de seguiment de les intervencions amb l’alumnat 
 Fer suport els primers dies de setembre a l’alumnat de 4t E.Infantil i 1r E.P. 

 Fer de l’aula de suport una aula de recursos pel professorat i un espai creatiu i 
motivador per a l’alumnat. 

 Col·laborar amb la implantació i desenvolupament dels programes següents: 
o Detecció i intervenció de les altes capacitats 
o Convivència i resolució de conflictes(educació emocional,…) 

 

6.1.2. Relació de components de l'equip de suport 
L’equip de suport està format pels següents membres: 

 

 mestres especialistes en pedagogia terapèutica PT). 1, 4 mestres d’audició i 
llenguatge (AL). 

 1 auxiliar tècnic educatiu (ATE). 

 1 fisioterapeuta compartida (Fisio). 

 1 orientadora. 

 1 professor tècnic de serveis a la comunitat (PTSC) de l'EOEP Palma2 (amb 
atenció mensual). 

 Mestres addicionals d’infantil. 

6.1.2.1. Altres serveis externs que poden incidir en l'equip de suport 
–Coordinació amb serveis externs Ajuntament (treballadora social,educadora de 
carrer,logopeda...) 
– Equip itinerant del centre Gaspar Hauser -UVAI ( programa d'habilitats socials i atenció 
directa a l'alumnat). 
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–Serveis sanitaris i assistencials ( centre sanitari, unitat de salut mental infantil i 
adolescència ( USMIA-IBSMIA), serveis de neuropsiquiatria i foniatria,hospitals “ Son 
Llàtzer i Son Espases”) 
–Altres serveis externs:ASPAS, EAC, NOUSIS; gabinets privats. 

 

6.1.3. Identificació i anàlisi de les necessitats de suport a l'escola 
La relació d'alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE), en data de  
final de setembre de 2018 són: 

 

 21 alumnes amb necessitats educatives especials (NEE). 

 42 alumnes amb dificultats específiques d'aprenentatge (DEA). 

 2 alumnes per condicions personals i/o d'història escolar 
(CP/HE). 10 incorporacions tardanes (IT). 

 12 alumnes d'altes capacitats (AC). 

6.1.4 Programació de les actuacions de suport 
Els membres de l'equip de suport ens reunirem una hora quinzenal dins l'horari lectiu amb 
l'orientadora i la cap d'estudis: una reunió quinzenal amb l'orientadora i cada membre de l’ 
´equip, i una hora setmanal amb tot l'equip de suport. L’objectiu de les reunions de cada 
mestre de suport amb l’orientadora és dur un seguiment més acurat de les intervencions 
que es duen a terme amb l’alumnat. Cada membre de l’equip de suport farà el traspàs 
corresponent als mestres pertinents, si és necessari els mestres també podran assistir a 
aquestes reunions. 
 
Dins la mesura del possible l’equip de suport assistirà a totes les reunions convocades 
pels tutors amb les famílies dels nins que intervenen i a les reunions dels tutors amb 
l’orientadora. 

 
6.1.4.1. Organització de l'equip de suport 
Els recursos es distribuiran de la següent manera: 
• 1 mestra PT assignada a Educació Infantil 4t, 5è i 6è. 
• 1 mestra PT assignada a 1r, 2n i 3r. 
• 1 mestra PT assignada a 4t, 5è i 6è. 
• 1,4 mestres especialistes en audició i llenguatge. Una AL intervé de EI a 2n de Primària, 
l'altra, que ve dos dies a la setmana, de 3r a 6è. 
• 1 orientadora. 
• 1 ATE amb dedicació als alumnes de NEE que ho requereixen per la seva particularitat. 
• 1 fisioterapeuta 1 sessió setmanal amb dedicació a un alumne NEE que així consta a la 
butlleta corresponent. 

 
6.1.4.2. Funcions de l'equip de suport 

a) A nivell de centre 

• Revisar el model d'Adaptació Curricular perquè sigui mes funcional i operatiu. 
• Orientar i assessorar en l'elaboració d' AC i informes NESE. 
• Coordinar-se amb l’equip directiu per planificar, seguir i avaluar la tasca desenvolupada 
per l'equip de suport. 
• Coordinar les actuacions del professorat que treballa amb l’alumnat NESE. 
• Coordinar amb els Serveis Externs i Serveis Privats de la forma acordada en cada cas 
per l’equip de suport i els tutors. 
• Realitzar reunions conjuntes amb els tutors i amb les famílies dels alumnes que 
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necessiten suport, si es considera adient. 

 
b) A nivell d’Equip Docent 
• Col·laborar amb els tutors en la planificació i elaboració de les 
adaptacions curriculars. 
• Assessorar i orientar en qüestions metodològiques i col·laborar en la preparació de 
material pedagògic. 
• Col·laborar en la detecció i anàlisi de les necessitats educatives de l’alumnat. 
• Orientar al professorat sobre l'avaluació i promoció de l'alumnat NESE i assistir a les 
sessions d'avaluació. 
• Participar en l’avaluació psicopedagògica de l’alumnat amb NESE. 
• Facilitar la relació entre l’equip docent que treballa amb els nins amb NESE i les seves 
famílies. 
• Afavorir la màxima integració i inclusió de tot l'alumnat al centre. 
• Informar al professorat de l'alumnat NESE que atendran durant el curs. 

 
c) A nivell d’alumnes 

• Intervenir amb l'alumnat NESE procurant que el treball amb aquests alumnes es 
desenvolupi majoritàriament dins l'aula ordinària de forma coordinada amb el professorat, 
exceptuant aquells casos que requereixen suport individual i/o en petit grup fora de l'aula. 
• El tipus d'atenció podrà ser directe o indirecte segons les necessitats avaluades. 

 
d) A nivell de les famílies 
• Assessorar i col·laborar en relació a pautes d'actuació família-centre per tal de facilitar la 
millora de la relació amb les famílies i la seva implicació en el procés d'ensenyament- 
aprenentatge, així com orientació quant a pautes com a mesura preventiva. 

6.1.4.2.1 Funcions i organització dels especialistes 
a) Coordinador de l'equip de suport 
• Convocar i presidir les reunions de l'equip de suport. 
• Elaborar acta de reunions i responsabilitzar-se que s'elabori el pla de suport i la memòria 
de final de curs. 
• Coordinar les tasques de l'equip de suport. 

 
b) Especialista Audició i Llenguatge 
• Valoració i prevenció de les dificultats a l'àrea de llenguatge i comunicació que puguin 
aparèixer a les primeres etapes escolars a fi de preveure el fracàs escolar de l'alumnat. 
• Participació en l'avaluació psicopedagògica. 
• Intervenció; tant directa com indirecta a l'alumnat que així ho requereixi. 
• Atendre les dificultats dels diferents aspectes del llenguatge. 
• Estimular el llenguatge oral. 
• Col·laborar amb pares per a dur a terme un treball cohesionat escola-família. 
• Coordinar-se amb altres professionals del centre. 
• Coordinar-se amb altres professionals externs del centre. 
 

c) Especialista Pedagogia Terapèutica 
• Participar en la detecció i valoració dels possibles NESE. 
• Intervenció; tant directa com indirecta a l'alumnat que així ho requereixi. 
• Col·laborar amb els tutors en l'elaboració d'adaptacions curriculars i/o informes NESE, 
així com en la preparació i adaptació d'activitats i materials. 
• Col·laborar amb pares per a dur a terme un treball cohesionat escola-família. 
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• Coordinar-se amb altres professionals del centre. 
• Coordinar-se amb altres professionals externs del centre. 
• Assessorar, participar i col·laborar en els diferents programes que el centre 
desenvolupi per l'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives. 
• Participar en el seguiment i avaluació de l'alumnat atès. 

 
e) Auxiliar Tècnic Educatiu 
• Donar suport i col·laborar amb l'equip educatiu en general i amb el tutor 
en particular respecte als en l'atenció a l'alumnat NEE. 
• Donar assistència i formació en les activitats de vida diària que no puguin fer per ells 
mateixos. 
• Col·laborar en l'atenció i cura de l'alumnat dins l'aula, en els canvis d'aula i en els 
esbarjos i sortides. 
• Participar en l'elaboració del pla d'actuació anual de l'equip de suport. 
-Participar en el Pla d'Atenció Individual. 

 
f) Fisioterapeuta 
• Atendre als alumnes amb dificultats motòriques. 
• Assessorar als mestres per facilitar l'accés dels alumnes a les competències 
curriculars (educació física, mobiliari de l'aula). 
• Informar a les famílies intercanviant informació respecte als alumnes atesos. 

 
g)Mestres de suport 

 
h) Orientadora Educativa  

 
6.1.4.3. Organització dels suports: professionals, horaris individuals i de 
suport, modalitat de suport 
• Els suports als alumnes es realitzaran majoritàriament dins l’aula ordinària, 
segons les necessitats dels alumnes i les possibilitats dels recursos personals i els espais 
del centre. 
L’equip de suport elaborarà juntament amb els tutors i el corresponent Informe NESE i/o 
Diac les intervencions que duran a terme tan dins l’aula com, en casos excepcionals fora 
d’ella. 
• L'ATE atendrà als alumnes de NEE que ho requereixen. 
• S'atendrà prioritàriament a l'alumnat que consta dins butlleta d’estat i així ho indiqui el 
corresponent informe(NEE, DEA, AC i altres). Aquesta atenció es revisarà sempre que 
sigui necessari. Sempre i quan sigui necessari l’equip de suport col-laborarà amb els 
suport de les necessitats que vagin sorgint al centre educatiu. 
• Es prioritza les àrees instrumentals. 

• Prioritzar el suport d'infantil i primer cicle. 

• Es farà un informe individual a final de curs de la tasca realitzada amb els 
alumnes de NEE, conjuntament entre tots els professionals que hagin intervingut i es 
facilitarà a les famílies. 
• L'AL atendrà prioritàriament els alumnes amb NEE i DEA que tenguin trastorns de 
llenguatge. 

 
6.1.4.5. Indicadors d’avaluació a l’hora de fer la memòria 
A l'hora de fer la memòria es consideraran els següents aspectes: 
• Reunions de l’equip: actes, compliment dels acords, implicació dels 
professionals, elaboració de material. 
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• Tasques amb l’alumnat: horaris, tipus de suport (dins/fora de l’aula). 
• Treball amb els tutors: coordinació, intercanvi d’informació. 
• Relació amb les famílies: reunions, col·laboració, compliment dels acords. 
• Coordinació amb els serveis externs i gabinets privats. 
• Coordinació amb l’equip directiu. 
• Coordinació amb els nivells i tutories. 
• Principals dificultats. 
• Èxits aconseguits. 
• Propostes de millora.  

 

6.2. Pla d’actuació de l’orientadora 

 
PLA ACTUACIÓ SERVEI D’ORIENTACIÓ 
FUNCIÓ 1: Oferir assessorament especialitzat a través dels diferents òrgans de 
coordinació del centre 
 
OBJECTIUS 
1. Assessorar i col·laborar amb l’equip directiu i els centres en l’organització i el funcionament 
dels centres per formular i posar en pràctica una resposta educativa ajustada a la diversitat, a fi 
d’avançar cap a una atenció educativa de més qualitat: establir mesures d’atenció a la diversitat, 
promoure pràctiques d’educació inclusiva i de millorar la convivència, la innovació educativa i 
l’acció tutorial. 
  
2. Col·laborar en els processos d’elaboració, desenvolupament, avaluació i revisió dels diferents 
projectes del centre, i altres documents. 
 
3. Proporcionar, als centres i al professorat, indicadors i programes per prevenir i detectar 
dificultats i problemes de desenvolupament personal, social i d’aprenentatge, i de necessitats 
específiques de suport educatiu. 
  
4. Participar a la CCP o Claustres Pedagògics i altres organismes d’assessorament pedagògic. 
  
FUNCIÓ 2: Atendre i fer el seguiment de l’alumnat que presenta NESE 
OBJECTIUS 
1. Participar en el seguiment de l’evolució de l’alumnat i en l’actualització de la informació 
corresponent. 
2. Facilitar el canvi de centre i/o etapa de l’alumnat que presenta NESE. 
 
3. Mantenir coordinacions periòdiques amb els professionals dels diferents serveis externs que 
intervinguin als centres. 
4. Realitzar un seguiment d’aquell alumnat que es troba en la modalitat d’escolarització 
combinada entre centres ordinaris i centres d’educació especial. 
5. Coordinar i participar en el procés d’avaluació psicopedagògica de l’alumnat, per tal 
d’identificar necessitats específiques de suport educatiu:  
6. Dur a terme l’elaboració, revisió i actualització de la documentació escrita inclosa als 
expedients de l’alumnat que presenta NESE, així com del GESTIB. 
7. Col·laborar amb la implantació del Protocol d’Identificació d’alumnat amb Altes Capacitats 
Intel·lectuals a primer de primària. 
8. Informar i col·laborar en la tramitació de les beques de l’alumnat que presenta NESE. 
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FUNCIÓ 3 : Promoure l’apropament i la cooperació entre els centres educatius i les 
famílies 
OBJECTIUS 
1. Col·laborar amb el centre educatiu en l’establiment de mesures afavoridores de les relacions 
amb les famílies i altres institucions del sector, i en l’acompanyament i assessorament a les 
famílies en les dificultats acadèmiques i socials.  
 
2. Col·laborar en la detecció i prevenció de l’alumnat amb qualsevol indicador de risc de 
situacions sociofamiliars desfavorides. 
  
3. Col·laborar en la prevenció i control de l’absentisme escolar d’acord amb les Instruccions 
d’Absentisme de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats. 
 
4. Intervenir en situacions de maltractament infantil i/o en la derivació als serveis pertinents. 
 
5. Col·laborar en les activitats encaminades a la integració de l’alumnat en situació de 
desavantatge social: beques, ajuts, etc. 
 
Seguint les instruccions 14/2018, de 18 de juliol de 2018, del director general d’innovació i 

Comunitat Educativa que regula el funcionament dels serveis d’orientació educativa dels 

centres de segon cicle d’educació infantil i de primària, els serveis d’orientació col-

laboraran amb els centres educatius en la implementació de programes 

d’intervenció.Concretament aquest curs escolar serán els següents: 

 

1. Programa  d’identificació, avaluació i intervenció de l’alumnat d’altes capacitats 
intel·lectuals en centres escolars. 

2. Programa de mesures d’atenció  a la diversitat en el centre educatiu 
3. Col·laboració en el programa de pràctiques restauratives i cohesió en grup emmarcat dins 

el Pla d’acció Tutorial 
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Formació en centre 

 

6.3.Programa de formació en el centre 

PROJECTE DEFINITIU CONJUNT DEL COORDINADOR I L’ASSESSOR 

Tipus de modalitat formativa: 
 

 

1.- DADES GENERALS DE L’ACTIVITAT 
 

Títol del programa de 
formació 

PRÀCTIQUES RESTAURATIVES I COHESIÓ DE GRUP. 
CREAM COMUNITAT A CEIP AINA MOLL I MARQUÈS 

Línia estratègica de 
referència 

Línia 2 del Pla Quadriennal de formació: 
Convivència i educació emocional 

Modalitat formativa 
Formació en Centres (FEC) Durada 20 hores 

Centre/es 
participant/s 

 
Ceip Aina Moll i Marquès 

 

Telèfon del centre: 971710019 
Adreça 
electrònica: 

ceipainamoll@educaib.eu 

 
2.- INTRODUCCIÓ JUSTIFICATIVA 
En una societat canviant i reconeixent l’escola com a reflex d’aquesta i com a punt de 
partida de l’educació social i emocional dels nostres alumnes, consideram necessari 
ampliar la nostra formació per a poder millorar la convivència de tota la comunitat 
educativa i aconseguir un entorn agradable que faciliti l’aprenentatge. 
Després d’un primer curs de formació en educació emocional, els mestres consideram 
necessari continuar per aquest camí i, així, poder sistematitzar recursos i compartir 
experiències. 

 
3.-OBJECTIUS DE L'ACTIVITAT 

Objectius 

Posar les bases per a que les pràctiques restauratives puguin formar part de la vida del 
centre i del pla de convivència. 

Posar a la pràctica els cercles restauratius com a eina de diàleg i resolució de conflictes. 

Entendre i reflexionar sobre la comunicació assertiva i escolta activa. 

Aprendre dinàmiques de cohesió de grup i estratègies cooperatives i valorar la seva 
utilitat a nivell de Pla d’Acció Tutorial. 

Treballar la cohesió de grup a nivell de claustre i anar cap al treball en comunitat 

educativa. 
 

Modalitat formativa (FdC, FeC, 

FiC) 

mailto:ceipainamoll@educaib.eu
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4.-CONTINGUTS 

Continguts 

• Els conflictes i el seu abordatge. 
• La millora de la convivència al centre i la comunitat. 
• El cercle com a eina de diàleg i creació de grup. 
• L’escolta i l’expressió afectiva. 
• Les pràctiques restauratives adreçades a tractar petits conflictes. 
• La finestra de la responsabilitat i el procés just. 
• Activitats dels 5 àmbits de la provenció com a eina de cohesió grupal. 

 
 

5.- METODOLOGIA DE TREBALL ( Intervenció assessora, ponències, entorn virtual i 
compromisos dels participants ) 

Intervenció assessora 

 
• Assessorar en el disseny, desenvolupament i avaluació de les activitats. 
• Gestionar l’expedient econòmic i administratiu del programa formatiu. 
• Programar i gestionar les ponències externes, si escau. 
• Organitzar i coordinar la feina, en col·laboració amb la persona que coordini el 

programa. 
• Avaluar, conjuntament amb la persona coordinadora, les activitats realitzades i els 

participants. 
• Gestionar les certificacions pertinents per al reconeixement de la formació. 
• Acompanyar en el procés de formació. facilitar l’accés als recursos pertinents, 

intervenir, si escau, en l’aplicació de l’aula. 

Ponències externes 

 
• Màxim 30% de les hores. 

Compromisos dels participants 

 
• Per als participants a les activitats formatives en les quals hi hagi una fase 

presencial, serà condició necessària per al reconeixement, la participació 
continuada i activa amb assistència obligatòria al 85% d’aquesta fase presencial. 

• En el cas de tenir una fase en línia no presencial, serà condició necessària 
l’avaluació positiva a totes les activitats obligatòries. 

• Respectar l’horari pactat. Puntualitat a l’inici i al final de les sessions. 
• Participar activament en les sessions de formació. 
• Complir els acords realitzats. 
• Aplicar a l’aula els aspectes tractats a les diferents sessions de formació. 
• Avaluar els resultats obtinguts de l’aplicació a l’aula. 
• Valorar la formació realitzada. 
• Documentar i analitzar les experiències educatives per facilitar-ne la difusió. 
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Entorn virtual 

 
• Tots els participants treballaran en una carpeta drive creada a partir de la formació 

per poder accedir a la informació, compartir experiències i realitzar les activitats 
proposades al curs. Aquesta carpeta també serà compartida amb tota la resta del 
claustre per a poder transferir allò treballat. 

• Màxim un 10% (a nivell de centre es crearà una carpeta drive on tots els 
participants de la formació aniran aportant documentació i experiències 
vivenciades a l’aula per compartir i analitzar tot el procés formatiu). 

 
 
 

6.- PROPOSTA D’APLICACIÓ 

 

Aplicació dins el centre i l’aula. Transferència cap a l’alumnat 

 
• Aplicació de cercles de diàleg amb alumnat, professorat i/o famílies. 
• Incorporació de materials i noves estratègies al nostre pla de convivència. 
• Aplicació de cercles de diàleg amb alumnat, professorat i/o famílies. 
• Revisió del Pla de Convivència del centre. 
• Aplicació d’una, o més, dinàmica per millorar el clima d’aula des de la perspectiva 

del treball cooperatiu (escala de provenció) 
• Anàlisi, reflexió, disseny i creació, i avaluació de l’experiència o implementació en 

el propi centre. 

 

 
 

7.- CRITERIS I PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ 
 

Per optar a la certificació. L’assistència ha d’arribar, com a mínim, al 85% de la durada de 
l’activitat (BOIB núm. 8 de 17/01/02 Ordre de 2 de gener). 
S’ha de participar activament a les activitats proposades a la formació i a les acordades a 
l’entorn virtual utilitzat (si fos el cas). 

 
 

8.- ORGANITZACIÓ 

 

Durada: 

La formació tindrà una durada de 6 mesos repartida en 8 sessions presencials de dues 
hores cadascuna, 2 hores de sessions virtuals i 2 hores d’aplicació. 

Calendari: 
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CALENDAR I 
 

HORARI 
TIPUS D’ACTIVITAT 
FORMATIVA 

 

LLOC 
 

RECURSOS 

 
10 octubre 

 

15:30- 
17:30 

Sessió inicial. Reflexió a nivell 
de centre sobre P.R i cohesió 
de grup. 

 
centre 

 

24 octubre 
15:30- 
17:30 

Ponència externa. Pràctiques 
Restauratives. 

centre 
 

7 novembre 
15:30- 
17:30 

Com duim les P.R a l’aula? 
Aplicació i transferència. 

centre 
 

21 
novembre 

15:30- 
17:30 

Ponència externa. centre 
 

16 gener 
15:30- 
17:30 

Introducció 
provenció 

a l’escala de 
centre 

 

30 gener 
15:30- 
17:30 

Ponència externa. centre 
 

 
20 febrer 

15:30- 
17:30 

Planificació i transferència a 
l’aula i centre de l’escala de 
provenció. 

 
centre 

 

 
6 març 

15:30- 
17:30 

Compartim experiències. 
Avaluació de la formació 

 
centre 

 

Tot el curs 2 hores Entorn virtual centre  

Tot el curs 2 hores 
ACTIVITATS DE 
TRANSFERÈNCIA 

centre 
 

 
 

9.- COMPROMISOS 
 

CEP 
6.1.3. Gestionar l’expedient econòmic i administratiu del projecte. 
6.1.4. Programar i finançar ponències externes, si s’escau. 
6.1.5. Difondre les bones pràctiques. 
 
Assessor 
6.1.6. Assessorar en el disseny, desenvolupament i avaluació de l’activitat. 
6.1.7. Avaluar conjuntament amb el coordinador/a l’activitat. 
6.1.8. Acompanyar en el procés de formació: facilitar l’accés als recursos pertinents, 

intervenir, si s’escau, en l’aplicació a l’aula. 
 
Assistents 
6.1.9. Respectar l’horari pactat. Puntualitat a l’inici i al final de les sessions. 
6.1.10. Participar activament en les sessions de formació. 
6.1.11. Complir els acords realitzats. 
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6.1.12. Aplicar a l’aula els aspectes tractats a les diferents sessions de formació.  

6.1.13. Avaluar els resultats obtinguts de l’aplicació a l’aula. 
6.1.14. Valorar la formació realitzada. 
6.1.15. Documentar i analitzar les experiències educatives per facilitar-ne la difusió. 
 
Coordinadora 
6.1.16. Vetllar per l’adequació de l’espai ,dels recursos materials i pel compliment de la 

puntualitat. 
6.1.17. Elaborar les actes de les sessions i la memòria final. 
6.1.18. Motivar als companys per dur a terme els acords presos. 
6.1.19. Conduir sessions formatives sempre que l’assessor no pugui assistir a certes 

sessions. 
6.1.20. Promoure la realització d’una carpeta pedagògica per tal de recollir l’impacte a 

l’aula i al centre de la formació rebuda. 
6.1.21. Col·laborar amb l’assessor en el disseny, planificació i dinamització de les sessions. 
6.1.22. Establir canals de comunicació centre-CEP. 
6.1.23. Proposar les certificacions dels assistents conjuntament amb l’assessor. 

 

6.4.Programa acompanyament escolar 

El curs passat el centre va participar del Programa d’Acompanyament Escolar ofert per la 
Direcció general d’innovació i comunitat educativa. La nostra intenció es tornar a participar 
si aquest curs escolar hi ha la convocatòria, ja que pensam que és molt positiu i profitós 
pels alumnes del centre que hi poden assistir. 

 

6.5.Pla de detecció d’alumnes d’AACC 

El nostre centre ja fa uns anys que aplica el Programa de detecció d’alumnat d’Altes 
capacitats (AA.CC.) als cursos de primer nivell. La nostra intenció es continuar participant 
en aquest programa. 

 

6.6.Xarxes solidàries 

Durant aquest curs a educació infantil continuarem participant en el projecte de Xarxes 
Solidàries, amb l’objectiu de seguir fent conscients als nostres alumnes i a les famílies de 
la necessitat de cooperar en projectes solidaris. 
La metodologia del nostre projecte inclou el treball en valors, les propostes d’activitats 
formen part de la dinàmica d’aula. 
S’ involucrarà a les famílies en la participació de tres activitats concretes que realitzarem 
al llarg del curs per recaptar doblers per una ONG i/o entitat solidària del Fons Mallorquí. 

 
Aquestes activitats seran: 

*Mercadet de Nadal: les famílies podran fer una aportació voluntària pel 
tradicional regalet que els nins realitzen a classe per a les famílies. Aquesta activitat es 
realitzarà coincidint amb el dia del concert de Nadal d’Educació Infantil. 

*Cursa solidària: amb la col·laboració dels mestres d’E.F. i els alumnes de 3r cicle 
realitzarem una cursa solidària on les famílies de manera voluntària podran aportar 
doblers i/o aliments, ja que durant aquest curs ens  plantejam col·laborar amb el banc 
d’aliments de Mallorca. Aquesta activitat es realitzarà durant el segon trimestre de curs. 

*Mercadet de llibres i/o juguetes: Es demanarà a les famílies que portin contes i/o 
juguetes de casa que estiguin en bon estat per després fer un mercadet a l’escola. Es 
sol·licitarà col·laboració a les famílies per a la seva organització. Aquesta activitat la 
realitzarem al tercer trimestre, en dates properes al dia del llibre. 
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6.7. Pla de convivència 

Aquest curs ens proposam posar en pràctica el recull de dinàmiques del Pla de 
convivència i donar a conèixer el document al claustre a través de la formació a centres. 
 
La temporalització al llarg del curs de les dinàmiques per a la millora de la convivència al 
centre serà: 

 

TEMPORALITZACIÓ DINÀMICA ADREÇADA A... QUAN 

 
 
 
 

setembre 

 
 
 
 

Presentació 

*Grups de nova 
formació/ 
reagrupació 
*Grups amb noves 
incorporacions (tant 
alumnes com 
mestres), en el 
moment del curs en 
que es produeixi. 

 
 
 
 
 
 

Sessions de tutoria, i 
també a qualsevol 
àrea com a treball 
competencial, 
d'habilitats socials i 
emocionals. 

octubre 
novembre 
desembre 

 
Coneixement 

 
Tots els grups 

gener 
febrer 

Apreci Tots els grups 

 

De març 
a juny 

Confiança 
*També es poden 
aplicar les anteriors 
a mode de joc i/o 
recordatori. 

 

 
Tots els grups 

 
Al site de l'escola s’hi han penjat exemples d'activitats per a cada un d' aquests tipus de 
dinàmiques. 
 
Totes les activitats admeten adaptacions i modificacions que permeten adaptar-les a l'edat 
dels infants i a les necessitats del grup. 
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Annex A. PROGRAMACIÓ DE SERVEIS I D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I 
EXTRAESCOLARS 

 

A.1.Activitats complementàries 

El professorat de tots els nivells i/o especialitats aprofitaran totes les activitats que siguin 
de l' interès del seu alumnat. 

 
Es valorarà la relació d' aquestes activitats amb el currículum que es treballa a l' hora de 
decidir-ne la participació, així com l'experiència positiva dels cursos anteriors sempre que 
sigui possible. 

 
Celebracions de centre 
• Festa de Nadal (EDUCACIÓ INFANTIL) 
• Sant Antoni 
• Dia de la Pau 
• Carnestoltes 
• Festival de primavera (EDUCACIÓ PRIMÀRIA) 
• Jornada cultural de “Portes obertes” (tema: “Els quatre elements”) 

EDUCACIÓ INFANTIL 
 

3 anys 
 segon trimestre: granja jovent - 12 març 
 tercer trimestre: pendent de confirmació 

 
4 anys 
 primer trimestre: granja d’Esporles – 25 octubre 
 segon trimestre: jardí botànic – 20- 21 març 
 tercer trimestre: biblioteca Can Salas – 21-28 maig 
 

5 anys 
 primer trimestre: granja d’Esporles – 26 octubre, biblioteca La Misericòrdia - desembre 
 segon trimestre: Natura Park – 15 març 
 tercer trimestre: Colònies Burotell – 6 i 7 juny 

 

*Activitats complementàries de Viu la cultura 
Es trien les activitats complementàries que ofereix viu la cultura per a educació infantil: 

3 anys 
 primer trimestre: el follet vermellet - 22 novembre -9h 
 segon trimestre: cantant  animalades- 7 febrer – 8:45h 
 tercer trimestre: la rateta i els tres porquets - 2 maig - 8:45h 

 
4 anys 
 primer trimestre: taller de teatre ioga – 16 novembre- 8:45h 
 segon trimestre: laboratori de pigments – 15 febrer – 8:30h 
 tercer trimestre: la rateta i els tres porquets – 3 maig – 8:45 

 
5 anys 
 primer trimestre: taller de teatre ioga – 13 novembre – 8:45h 
 segon trimestre: laboratori de pigments – 12 febrer – 8:30h 
 tercer trimestre: Na Caputxeta i per què diuen que els llops són dolents – 14 de maig 
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Totes aquestes dates estan sol·licitades a VIU LA CULTURA, estan pendents de 
confirmació per part de la companyia que les du a terme. 
 
FESTES 
-Sopar a la fresca dels alumnes de cinc anys (amb les famílies): divendres 14 de juny  

 

Primer cicle primària: sortides 
Primer de primària 
1r trimestre: 
- Taller de fang al Museu Arqueològic de Son Fornés. 
- Taller a l'escola: Taller de Grafits rupestres. 
2n trimestre: 
- Activitat musical al centre: “En Joan des fabiolet”. 
- Visita al Jardí Botànic de Sóller. 
- Taller a l'escola: Ens convertim en arqueòlegs. 
- Taller a l'escola: Laboratori de pigments i vegetals. 
3r trimestre: 

- Marineland 

- Activitat al Caixafòrum: Planetes i estrelles 

 
Segon de primària 

1r trimestre: 
- Activitat musical al centre: “Música Ma(g)stro”. 
- Taller de fang al Museu Arqueològic de Son Fornés. 
- Visita a l‘Ajuntament de Palma. 
- Taller a l'escola: Taller de Grafits rupestres. 
2n trimestre: 
- Taller a l'escola: Ens convertim en arqueòlegs. 
- Taller a l'escola: Laboratori de pigments i vegetals.  
- Visita a la fàbrica de galletes “Quely”. 
3r trimestre: 
- Marineland. 
- Activitat al Caixafòrum: Planetes i estrelles. 

 
• Tant al primer com al segon nivell s'aprofitaran aquelles sortides i/o activitats que 
sorgiran durant el curs relacionades amb el currículum i el projecte de centre. A nivell 
d'aula també se celebraran la festa de les Verges, la Pau i Sa Jaia Corema. També es 
participarà de les activitats que es proposin des de les comissions pertinents 

 

Segon cicle primària: sortides 
Tercer de Primària 
–Primer trimestre 
–Mercat de l'Olivar (pendent de confirmar dates) 
–Segon trimestre 
–Taller de “Planetes i estrelles” realitzat a Caixafòrum de Palma (21 i 22 de febrer) 
–Sortida a la reserva des Puig de Galatzó (15 de març) 
 
Quart de Primària 
–Primer trimestre 
–Taller “Plàstics fora!” (octubre) 
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–Sortida a la ciutat romana de Pollentia (26 de novembre) 
–Sortida al museu March (pendent de confirmar) 
–Segon trimestre 
–Sortida a Son Fornés (15 de març) 
–Sortida a Natura parc (pendent de confirmar dates) 
–Tercer trimestre 
–Festival teresetes (del 15 al 19 de maig – pendent de confirmar) 
–Sortida a natura (Pendent de confirmar) 
 

Tercer cicle primària: sortides 
Cinquè de primària 
- Visita Ciutat Alta (Palma Educa) el 15 d’octubre. 
- Visita a la fàbrica Quely (anar-hi en tren) el 20 de novembre. 
-RANA, taller a l'aula (desembre). 
- Visita al Palau de l’Almudaina (19 de desembre). 
- Visita a la Cooperativa de Sa Pobla per conèixer els productors (22 de febrer). 

- Taller a Caixa-Fòrum sobre l’Energia ( 5è A i 5è B el 5 de març a les 9,30 i a les 11,30 h;   
5è C dia 27 de maig a les 11,30 h. 
- Visitar el Parlament (5 d’abril). 
- Castell de Bellver dia 17 de maig (Palma Educa). 
- Platja de can Pere Antoni (21 de juny). 
- Visita a La Seu (pendent de confirmar). 
- Exposició Caixaforum (pendent de confirmar). 

 
Sisè de primària 
- Palma Aquàrium (26 d’octubre). 
- «El gust dels aliments» 20 de febrer de 2019 (activitat a l’aula) 
- RANA, taller a l'aula (19 de març) 
- Serra de Tramuntana (16 d'abril) 
- Visita Instituts de zona (maig) 
- Viatge d'estudis a Barcelona i Port Aventura (del 14 al 17 de maig) 
- Sortida per Palma (21 de juny)  
 
FESTES 
-Festa de graduació dels alumnes de sisè: 13 de juny 2019 

 
Música 

• Dia 4 de febrer : Joan del fabiolet pels grups de primer. 
• Dia 11 de febrer: Música Ma(g)sto pels grups de segon.  
• Taller d’instruments musicals també pendent de confirmació. 
• 10 de gener: Per als grups de primer. 
• 14 de gener: Per als grups de segon. 
• Taller de bandes sonores: cinquè. 
• El meu petit univers (Teatre Xesc Forteza) :cinquè. 
• Taller de percussió corporal: sisè (pendent de confirmar data)/ tercer (26 de febrer) i quart de 
primària (25 de febrer). 

• Dia 30 d’abril: Els músics de Bremen. Per als grups de cinc anys. 
• Viatge amb una guitarra (10 de juny). 

• “Gerda i les 4 estacions”: tercer (30 d'abril) 
• Artefactes musicals (5 de març) quart. 
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Anglès 

Teatre en anglès 3 i 4 d’abril (Face to Face): per a segon i tercer cicle. 
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A.2.Serveis complementaris 
 

A.2.1.Escola matinera 
El nostre centre es troba obert a la comunitat educativa (alumnat d’educació infantil i 
educació primària) en horari de 7,30h a 8,30h, moment de l’inici de la nostra jornada 
lectiva. 
 
Aquest servei facilita a les famílies usuàries el compliment de l’escolaritat, facilitant 
l’adaptació horària de l’escola dels infants a la del treball dels progenitors. 

 
El servei s’organitza en col·laboració amb l’AMPA que s’encarrega de la contractació dels 
monitors (dos, d'acord a la ratio d'usuaris) ja que no hi ha en el centre cap mestre 
voluntari per participar en aquesta activitat. 

 
L’escola matinera disposa d’un espai propi on hi tenen cabuda tots els alumnes usuaris i 
que compta amb un espai adequat per al treball personal, un altre espai per a jocs i 
entreteniments en petit grup (amb el material didàctic corresponent) i material audiovisual 
(TV i reproductor DVD, així com DVDs adequats a l’edat dels alumnes). 

 
A.2.2.Servei de menjador 

Aquest curs el servei és a càrrec de l'empresa Comensal Menjadors Escolars S.L. que, 
cursos anteriors, ja havia estat al centre. 

 

Aquest curs seran dues les mestres que s'hi dedicaran de 14:30h a 15:30h., una d'elles 

tres dies a la setmana. 

 
La coordinadora del servei és na Catalina Thomás. Aquestes mestres es dedicaran a 
vetllar per la convivència i el compliment de les normes, a més de oferir un espai dedicat  
a l’estudi i les tasques escolars per als alumnes de 4t, 5è i 6è de primària. Aquest curs 
assumirà la guàrdia de l’aula d’estudi (biblioteca) de 15:00 a 15:20 un dels monitors del 
menjador. De 14:30 a 15:00 queda cobert per una de les mestres. 

 
L'organització del menjador seguirà amb la mateixa dinàmica del curs passat. Per seguir 
vetllant per les bones relacions i la convivència, els alumnes dels diferents cursos 
seguiran dinant mesclats: 1r amb 6è; 2n amb 5è i enguany es mesclaran els alumnes de 
3r amb 4t. 
 
Tot l’alumnat d’educació infantil que fa ús del servei de menjador serà recollit per les 
monitores de menjador a les 13’00h. 

 
Es seguirà treballant en el condicionament del menjador perquè sigui un espai agradable i 
acollidor. 

 
L'organització s'anirà revisant i valorant al llarg del curs. 

 
Les famílies dels alumnes d'infantil han estat informades en cada una de reunions de 
principi de curs i se'ls hi ha facilitat un full resum de la normativa del servei. Les famílies 
d'educació primària estan informades a través de l'agenda. 

 
 

Es manté la comissió de menjador amb membres del Consell Escolar representants dels 
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mestres i dels pares, els quals, juntament amb l’equip directiu i el coordinador de 
menjador (mestre del centre), aniran fent el control del servei per tal d’agilitzar i facilitar la 
convocatòria de les reunions. 

 
En tot moment aquesta comissió vetllarà pel compliment del nou contracte signat entre 
l’empresa i la Conselleria d’Educació. 

 
A.2.3.Activitats extraescolars 
Aquestes activitats es desenvolupen en horari d'horabaixa (de 15,30h a 17,30h) i són 
gestionades per l'AMPA a través d'una empresa especialitzada en el tema. En aquest 
període de temps cada dia es fan guàrdies de vigilància i un mestre del centre hi és 
present amb la finalitat de resoldre possibles situacions conflictives. 

 
En el desenvolupament d'aquestes activitats els alumnes usuaris disposen dels espais 
d'ús comú (menjador, gimnàs, pati) i d'aules (situades en les tres primeres plantes) per a 
les activitats que precisen d'un espai d'aquest tipus (especialment: activitats de 
matemàtiques d'Aloha i d'anglès de Berlitz. 

 
Les activitats d'horabaixa s'ofereixen agrupades segons els diferents cicles (ed. infantil, 
primer cicle, segon cicle i tercer cicle de primària) i es duen a terme sempre que el 
nombre de sol·licituds ho permet. En acabar el trimestre es fa una demostració del treball 
fet en els diferents tallers i/o activitats (festa de Nadal / de Pasqua / de fi de curs). 
Fora d'aquest horari l'AMPA també organitza festes per a la comunitat educativa. Al llarg 
del curs es preveuen: festa de Halloween amb bunyolada (31 d’octubre), torrada de Sant 
Antoni (1 de febrer) i sopar a la fresca de fi de curs (21 de juny). 

 

Els pares/mares dels grups de 6è de primària organitzen la berenada/sopar (13 de juny) 
per celebrar la festa de graduació dels alumnes de 6è de primària (acomiadament del 
centre). 

 
La comissió de millora de patis té previst organitzar “jornades de feina” amb les famílies 
per continuar amb el projecte de millora de pati. 

 



 

EDUCACIÓ INFANTIL   (3, 4 ANYS)                PROPOSTA ACTIVITATS CURS 2018-2019 
 

DIA 
HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

7 : 30  -  
8 : 30 

ESCOLA MATINERA ESCOLA MATINERA ESCOLA MATINERA ESCOLA MATINERA ESCOLA MATINERA 

15 : 30  - 
16 : 30 

LLENGUATGE MUSICAL 
NEW AGE (A) 

JOCS ESPORTIUS (A) 

JOCS ESPORTIUS (B) 
NEW AGE (C) 

BALL (B) 
 

LLENGUATGE MUSICAL 
NEW AGE (A) 

JOCS ESPORTIUS (A) 

JOCS ESPORTIUS (B) 
NEW AGE (C) 

BALL (B) 
 

LUDOTECA 
LEGO ROBOTIX I 

16 : 30  -  
17 : 30 

GIMNÀSTICA I 
FUTBET I 

LUDOTECA 
GIMNÀSTICA I 

FUTBET I 
LUDOTECA 

LUDOTECA 
 

 
NATACIÓ I (A): divendres de 16,30 a 17,10 

    NATACIÓ I (B) : dissabte de 9,30 a 10,10 
    Es duu a terme al Club Natació Palma.  
 

[Els nombres romans (I, II, III) indiquen diferent nivell; les lletres (A, B, C i D ) només indiquen dies i hores  diferents.] 
 

 
 
 
 
 
 

 
            Més info a www.ampaainamoll.wordpress.com 
 
 



 

EDUCACIÓ INFANTIL   (5 ANYS)                PROPOSTA ACTIVITATS CURS 2018-2019 
 

DIA 
HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

7 : 30  -  
8 : 30 

ESCOLA MATINERA ESCOLA MATINERA ESCOLA MATINERA ESCOLA MATINERA ESCOLA MATINERA 

15 : 30  - 
16 : 30 

LLENGUATGE MUSICAL 
NEW AGE (A) 

JOCS ESPORTIUS (A) 

JOCS ESPORTIUS (B) 
NEW AGE (C) 

BALL (B) 
JUDO I 

LLENGUATGE MUSICAL 
NEW AGE (A) 

JOCS ESPORTIUS (A) 

JOCS ESPORTIUS (B) 
NEW AGE (C) 

BALL (B) 
JUDO I 

LUDOTECA 
LEGO ROBOTIX I 

16 : 30  -  
17 : 30 

GIMNÀSTICA I 
FUTBET I 

LUDOTECA 
GIMNÀSTICA I 

FUTBET I 
LUDOTECA 

LUDOTECA 
 

 
NATACIÓ I (A): divendres de 16,30 a 17,10 

    NATACIÓ I (B) : dissabte de 9,30 a 10,10 
    Es duu a terme al CN PALMA 
 

[Els nombres romans (I, II, III) indiquen diferent nivell; les lletres (A, B, C i D ) només indiquen dies i hores  diferents.] 
 
 
 
 
 
                     Més info a www.ampaainamoll.wordpress.com 

 
 

 
 

http://www.ampaainamoll.wordpress.com/


 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 1r i 2n curs                                    PROPOSTA ACTIVITATS CURS 2018-2019 
 

DIA 
HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

7 : 30  -  
8 : 30 

ESCOLA MATINERA ESCOLA MATINERA ESCOLA MATINERA ESCOLA MATINERA ESCOLA MATINERA 

15 : 30  - 
16 : 30 

MULTIESPORT (A) 
GIMNÀSTICA II 

TENNIS 
PATINATGE ARTÍSTIC (A) 

CÀLCUL ÀBAC (A) 
ANGLÈS I (A)1er 
ANGLÈS I(A)2on 

MULTIESPORT (B) 
BALL MODERN  

PATINATGE ARTÍSTIC (C) 
             CÀLCUL ÀBAC (B) 
             ANGLÉS I (C) 2on 

VOLEY 
JUDO I 

MULTIESPORT (A) 
GIMNÀSTICA II 

TENNIS 
PATINATGE ARTÍSTIC (A) 

CÀLCUL ÀBAC (A) 
ANGLÈS I (A) 1er 
ANGLÈS I(A)2on 

MULTIESPORT (B) 
BALL MODERN  

PATINATGE ARTÍSTIC (C) 
CÀLCUL ÀBAC (B) 

             ANGLÉS I (C) 2on 
VOLEY 
JUDO I 

LUDOTECA 
TEATRE (teatre SANS) 

LEGO ROBOTIX II 
INICIACIÓ A L’SKATE 

16 : 30  -  
17 : 30 

GIMNÀSTICA I 
PATINATGE LINEA/HOQUEI 

BÀSQUET I 
 

FUTBET II 
                 LUDOTECA 

ANGLÈS I (D)1er i 2on  

GIMNÀSTICA I 
PATINATGE LINEA/HOQUEI 

BASQUET I 

FUTBET II 
LUDOTECA 

ANGLÈS I (D) 1er i 2on 

LUDOTECA 
TEATRE (teatre SANS) 

 
NATACIÓ I (A): divendres de 16,30 a 17,10 

    NATACIÓ I (B) : dissabte de 9,30 a 10,10 
                            Es duu a terme al CN PALMA 

                                     
[Els nombres romans (I, II, III) indiquen diferent nivell; les lletres (A, B, C i D ) només indiquen dies i hores  diferents.] 
L’activitat de teatre s’imparteix per teatre SANS i és necessàriament de 2 HORES 
L’activitat d’ANGLÈS la realitza BERLITZ 
L’activitat de CÀLCUL la realitza ALOHA 
 
              Més info a www.ampaainamoll.wordpress.com 
 

 
 
 

http://www.ampaainamoll.wordpress.com/


 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 3r curs                                            PROPOSTA ACTIVITATS CURS 2018-2019 
 

DIA 
HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

7 : 30  -  
8 : 30 

ESCOLA MATINERA ESCOLA MATINERA ESCOLA MATINERA ESCOLA MATINERA ESCOLA MATINERA 

15 : 30  - 
16 : 30 

GIMNÀSTICA II 
MULTIESPORT (A) 

TENNIS 
PATINATGE ARTÍSTIC (A) 

CÀLCUL ÀBAC (A) 
DIBUIX I CÒMIC 

ANGLÈS II (A)3er 
 

MULTIESPORT (B) 
BALL MODERN  

PATINATGE ARTÍSTIC (C) 
DIBUIX I CÒMIC 

CÀLCUL ÀBAC (B) 
VOLEY 

 

GIMNÀSTICA II 
MULTIESPORT (A) 

TENNIS 
PATINATGE ARTÍSTIC (A) 

CÀLCUL ÀBAC (A) 
DIBUIX I CÒMIC 

ANGLÈS II (A) 3er 
 

 
MULTIESPORT (B) 

BALL MODERN  
PATINATGE ARTÍSTIC (C) 

DIBUIX I CÒMIC 
CÀLCUL ÀBAC (B) 

VOLEY 
  
 

LUDOTECA 
TEATRE  

LEGO ROBOTIX II 
INICIACIÓ A L’SKATE 

16 : 30  -  
17 : 30 

PATINATGE LINEA/HOQUEI 
BASQUET I 

ANGLÈS II (B)3er i 4art 

JUDO II 
FUTBET II 

LUDOTECA 
ANGLÈS II (D) 3er i 4art 

PATINATGE LINEA/HOQUEI 
BÀSQUET I 

ANGLÈS II (B) 3er i 4art 

JUDO II 
FUTBET II 

LUDOTECA 
ANGLÈS II (D) 3er i 4art 

LUDOTECA 
TEATRE  

NATACIÓ I (A): divendres de 16,30 a 17,10 
    NATACIÓ I (B) : dissabte de 9,30 a 10,10 

                           Es duu a terme al CN PALMA 

 
[Els nombres romans (I, II, III) indiquen diferent nivell; les lletres (A, B, C i D ) només indiquen dies i hores  diferents.]        
L’activitat de teatre s’imparteix per TEATRE SANS i és necessàriament de 2 HORES 
L’activitat d’ANGLÈS la realitza BERLITZ 
L’activitat de CÀLCUL la realitza ALOHA                        

 
 
 
              Més info a www.ampaainamoll.wordpress.com 
 
 



 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 4rt curs                                         PROPOSTA ACTIVITATS CURS 2018-2019 
 

DIA 
HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

7 : 30  -  
8 : 30 

ESCOLA MATINERA ESCOLA MATINERA ESCOLA MATINERA ESCOLA MATINERA ESCOLA MATINERA 

15 : 30  - 
16 : 30 

GIMNÀSTICA II 
MULTIESPORT (A) 

TENNIS 
PATINATGE ARTÍSTIC (A) 

CÀLCUL ÀBAC (A) 
DIBUIX I CÒMIC 

 

MULTIESPORT (B) 
BALL MODERN  

PATINATGE ARTÍSTIC (C) 
DIBUIX I CÒMIC 

CÀLCUL ÀBAC (B) 
ANGLÈS II (C)4art 

VOLEY  
 

GIMNÀSTICA II 
MULTIESPORT (A) 

TENNIS 
PATINATGE ARTÍSTIC (A) 

CÀLCUL ÀBAC (A) 
DIBUIX I CÒMIC 

 

 
MULTIESPORT (B) 

BALL MODERN  
PATINATGE ARTÍSTIC (C) 

DIBUIX I CÒMIC 
CÀLCUL ÀBAC (B) 
ANGLÈS II (C)4art 

VOLEY 
  
 

             LUDOTECA 
TEATRE  

LEGO ROBOTIX III 
INICIACIÓ A L’SKATE 

16 : 30  -  
17 : 30 

PATINATGE LINEA/HOQUEI 
BÀSQUET II 

ANGLÈS II (B)3er-4art 

JUDO II 
FUTBET II 

LUDOTECA 
ANGLÈS II (D) 3er i 4art 

PATINATGE LINEA/HOQUEI 
BÀSQUET II 

ANGLÈS II (B) 3er-4art 

JUDO II 
FUTBET II 

LUDOTECA 
ANGLÈS II (D) 3er i 4art 

LUDOTECA 
TEATRE  

 
NATACIÓ I (A): divendres de 16,30 a 17,10 

    NATACIÓ I (B) : dissabte de 9,30 a 10,10 
                           Es duu a terme al CN PALMA 
 
[Els nombres romans (I, II, III) indiquen diferent nivell; les lletres (A, B, C i D ) només indiquen dies i hores  diferents.]         
L’activitat de teatre s’imparteix per TEATRE SANS i és necessàriament de 2 HORES 
L’activitat d’ANGLÈS la realitza BERLITZ 
L’activitat de CÀLCUL la realitza ALOHA                        
 
              Més info a www.ampaainamoll.wordpress.com 
 
 



 

3er CICLE EDUCACIÓ PRIMÀRIA (5è i 6è curs)       PROPOSTA ACTIVITATS CURS 2017-2018 
 

DIA 
HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

7 : 30  -  
8 : 30 

ESCOLA MATINERA ESCOLA MATINERA ESCOLA MATINERA ESCOLA MATINERA ESCOLA MATINERA 

15 : 30  - 
16 : 30 

GIMNÀSTICA II 
MULTIESPORT (A) 

TENNIS 
PATINATGE ARTÍSTIC (A) 

DIBUIX I CÒMIC 
ANGLÈS III (5è) 

CÀLCUL ÀBAC (A) 
 

MULTIESPORT (B) 
BALL MODERN  

PATINATGE ARTÍSTIC (C) 
DIBUIX I CÒMIC 

CÀLCUL ÀBAC (B) 
ANGLÈS III (C)5è 
ANGLÈS III (C)6è 

VOLEY 

GIMNÀSTICA II 
MULTIESPORT (A) 

TENNIS 
PATINATGE ARTÍSTIC (A) 

DIBUIX I CÒMIC 
ANGLÈS III (5è) 

CÀLCUL ÀBAC (A) 
 

MULTIESPORT (B) 
BALL MODERN  

PATINATGE ARTÍSTIC (C) 
DIBUIX I CÒMIC 

CÀLCUL ÀBAC (B) 
ANGLÈS III (C)5è 
ANGLÈS III (C)6è 

VOLEY 

LUDOTECA 
TEATRE  

LEGO ROBOTIX III 
INICIACIÓ A L’SKATE 

16 : 30  -  
17 : 30 

PATINATGE LINEA/HOQUEI 
BÀSQUET II 

ANGLÈS III (B)5è i 6è 

JUDO II 
FUTBET II 

LUDOTECA 

PATINATGE LINEA/HOQUEI 
BÀSQUET II 

ANGLÈS III (B)5è i 6è 

JUDO II 
FUTBET II 

LUDOTECA 

LUDOTECA 
TEATRE 

 
 

NATACIÓ I (A): divendres de 16,30 a 17,10 
    NATACIÓ I (B) : dissabte de 9,30 a 10,10 

                           Es duu a terme al CN PALMA 
 
[Els nombres romans (I, II, III) indiquen diferent nivell; les lletres (A, B, C i D ) només indiquen dies i hores  diferents.]         
L’activitat de teatre s’imparteix per TEATRE SANS i és necessàriament de 2 HORES 
L’activitat d’ANGLÈS la realitza BERLITZ 
L’activitat de CÀLCUL la realitza ALOHA  
  
             Més info a www.ampaainamoll.wordpress.co
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ANNEX B. PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES 
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