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1. DIAGNÒSTIC INICIAL 

1.1.Principals conclusions extretes del curs anterior reflectides a la MEMÒRIA 18/19 
 
A continuació s’exposen els comentaris que es varen fer a la memòria el curs 2018-2019.  
 

EDUCACIÓ INFANTIL 

Les propostes del cicle d’educació infantil varen ser les següents: 

- Continuar amb la metodologia per ambients duta a terme aquest curs a tot el cicle: 

● Ampliar els moments d’ambients a tot el cicle si els recursos personals i 
els espais disponibles ens ho permeten. 

● Modificar l’organització en els començament i finalització dels ambients. 

● Analitzar a inici de curs noves formes per identificar-se en l’entrada als 
ambients (medalles, “coleteros”) 

● Canviar el noms d’alguns ambients de manera que hi hagi paritat entre 
els noms masculins i femenins. 

● Continuar amb la possibilitat de disposar de dos espais a la planta 
baixa del centre per a ús exclusiu d’infantil. 

● A Ca s’Artista, De cara el curs vinent seria convenient tenir llibres d’art i 
contes relacionats amb aquest ambient a la biblioteca. Pel que fa al 
mural de pintura lliure, seria més fàcil si es pot tenir una bobina de 
paper continu gros a l’aula amb el seu dispensador per poder reposar 
còmodament el paper del suro del mural de pintors diàriament . 

● Pel que fa a la quantitat econòmica destinada a cada ambient caldrà el 
curs que ve replantejar-ho, ja que hi ha ambients que la quantitat de 
material fungible que s’empra és molt més elevat que a altres 
(artístics). 

● Presentació dels ambients als infants. 

○ Durant el mes de setembre les primeres sessions dels ambients 
de 4 anys es faran amb desdoblament del grup per poder 
conèixer els nous ambients i el seu funcionament. 

○ El mateix es farà amb els grups de 3 anys quan les tutores 
considerin que els infants estan preparats. 

 
- Continuar amb activitats que considerem que han estat molt positives 

realitzades conjuntament amb alumnes de 3r cicle de primària: 
● Mercadet de Nadal 

● Crespells 

● Cursa solidària. 

Aquestes activitats s’han pogut dur a terme gràcies a la implicació dels tutors i dels 
especialistes d’educació física. 

 
- Es valora de manera satisfactòria poder fer ús del gimnàs per dur a terme 

activitats externes (activitats de teatre, música...). 
 

- Demanem que es pugui dotar totes les aules d’un ordinador amb connexió a 
internet i que es torni a sol·licitar la dotació d’alguna pissarra digital per 
educació infantil. 

- Proposem realitzar més activitats conjuntes de tota l’escola, com la que 
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férem el dia de internacional de la infància. 
- La recollida dels alumnes que fan ús del servei de menjador a les 13.00 h ha 

facilitat molt la sortida, ha disminuït el renou i ha afavorit un bon ambient. 
Demanem poder continuar el curs vinent amb el mateix horari de recollida. 

- Continuarem participant en Xarxes Solidàries, tres activitats al llarg del curs 
per recaptar doblers per una ONG o entitat. Un cop més convidem a tots els 
mestres de primària que s’animin a participar en aquestes activitats i entre tots 
poder aportar molt més. 

- Recolzem la proposta de l’ orientadora de realitzar un taller de prevenció i 
detecció de problemes de llenguatge a educació infantil per part de l’AL del 
centre. 

- Proposem crear un espai de relaxació al centre per donar resposta a 
problemes de conducta cada cop més freqüents a l’àmbit educatiu. Es 
podria habilitar l’espai de l’ escoleta matinera amb aquest fi. 

- Proposem instal·lar als passadissos d’infantil taules de la calma, per tal de 
crear un espai que ajudi els infants a resoldre conflictes i a autogestionar 
els sentiments i emocions. 

- Proposem canviar la fonteta del pati petitet per una d’obra com s’ha fet a la 
porxada. Aquest pati ara s’utilitza en el moments d’ambients. 

- Aquest curs hem reduït els dies de pilota la pati, ha estat molt positiu per a 
la millora de la convivència, el curs que ve continuarem amb aquesta 
mesura. 

- Proposem mantenir els horaris dels especialistes de música i anglès dos 
dies durant tota la jornada escolar.. 

- Proposem continuar amb els espais i moments dedicats a fer aules 
bessones afavorint així la relació i coneixement entre l’alumnat del 
mateix nivell. 

- Agraïm la implicació de les famílies en la millora de diferents espais que ens 
han permès optimitzar els recursos materials i millorar les nostres 
instal·lacions. Agraïm especialment la família que ens ha facilitat el material 
per posar parquet a una aula d’infantil i a les famílies que han participat en la 
seva instal·lació. 

- Agraïm a l’AMPA la dotació feta a Educació infantil per a la compra de jocs 
matemàtics. 

- Sol·licitem a la Conselleria d’Educació que doti econòmicament als centres 
públics per poder tenir autonomia a l’hora d’adquirir el mobiliari que afavoreix 
el canvi metodològic que des del servei d’Innovació es proposa, a canvi del 
mobiliari que habitualment envien per defecte (taules, cadires, bancs...). 

 
PRIMER CICLE 
El primer cicle va fer les següents propostes a la memòria: 

- Que l'àrea de llengua castellana sigui impartida per un mestre referent 

diferent al tutor, degut a que aquest ja és referent en llengua catalana per a 

l'alumnat. 

- Poder fer grups flexibles o desdoblaments per treballar la lectoescriptura a 

tot el cicle. Per tant, s'hauria de poder disposar d'un espai adient. 

- S'haurien de millorar les pujades i baixades del alumnes perquè 
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siguin més ordenades i tranquil·les. 

- Establir un horari de coordinació amb els mestres de l'equip de suport. 

- Habilitar un espai de relaxació i contenció pels alumnes amb problemes 

greus d'autocontrol. Habilitar el passadís amb activitats per descarregar la 

tensió nirviosa dels alumnes que ho necessitin. 

 

SEGON CICLE 
El segon cicle valorà positivament el canvi de la festa de Nadal per la cantata de primavera. 

 
TERCER CICLE 

El tercer cicle valorà molt positivament la tasca duita a terme per la coordinadora TIC 
que va resoldre gran quantitat d’incidències, a vegades sense tenir el suport de la 
Conselleria que no va donar la resposta adequada als problemes informàtics. La 

Conselleria va dotar de nous ordinadors als mestres de 5è, però un d’ells no funciona 
correctament. També cal assenyalar l’antiguitat dels portàtils dels alumnes. 
 
Els tutors del tercer cicle valoraren molt positivament la coordinació dins l’horari lectiu 
que va facilitar la programació setmanal i la unificació de les tasques dels grups del  
mateix nivells. 
 
En acabar el curs passat el nostre comentari feia referència especialment  al tema dels 
aspectes informàtics. 
 
Afortunadament aquest curs es preveu una millora considerable tant amb la dotació 
dels mestres que disposarem d’una nova pantalla interactiva dins les aules que 
substituirà  a les pantalles digitals, com amb la dotació d’un nou sistema wifi que sens 
dubte millorarà la connectivitat del nostre alumnat a la xarxa i ens permetrà fer unes 
activitats tic més àgils i profitoses. 
Encara caldrà millorar els ultraportàtils dels alumnes que ja són obsolets i tres 
ordinadors dels mestres que també són obsolets i el de l’aula d’anglès. 
 
EDUCACIÓ MUSICAL 
Les especialistes de música valoraren molt positivament el festival de primavera i 
especialment la feina conjunta entre l'alumnat de primer, tercer i cinquè (cantata “La 
caputxeta vermella”) així com entre el de segon, quart i sisè (cantata “El bestiari de les 
galàxies”). 
 
Es va reconèixer el resultat satisfactori de l’activitat però cal tenir en compte que no es 
pot fer habitualment per la dificultat que suposa assajar amb amb 75 alumnes per 
sessió, havent de coordinar la dramatització, la cançó i la instrumentació (Orff, flauta, 
solistes...). 
 
Es proposen les següents millores per a poder dur a terme un festival en condicions 
més favorables: 

● Alliberament de part de les classes del dia següent ,o part d'elles, a fi 
de dedicar el temps necessari a la col·locació al seu lloc de tota la 
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infraestructura: taula de so, cables, micròfons, peus de micro, retirada 
de decorat... així com tot l'instrumental (xilòfons, metal·lòfons, petita 
percussió, piano, devolució de tots els bancs emprats o cadires, 
taules…). 

● Comprensió del claustre per si s’ han perdut algunes sessions de 
música per assajar, així com per no poder emprar el gimnàs durant una 
temporada. 

● Creim que a la PGA que es fa el mes de setembre ha de quedar 
reflectida tota l'organització del festival respecte a les persones 
implicades així com les àrees en què es pot treballar per contribuir a fer 
del mateix una activitat interdisciplinar: plàstica (decorat, indumentària, 
anglès (cançó o ball), educació física (alguna coreografia o ball), 
llengües catalana i castellana (vocabulari de cançons, memorització de 
la lletra,) corresponsabilitat amb  les tasques (decisió de les dates, 
assaig per a infants previ a l'actuació davant els pares …) 

● Consideram imprescindible crear una comissió específica per al 
festival. Les especialistes de música formarien part d’aquesta comissió 
però no les úniques. 

● El festival està obert a tot el professorat i per tant ha de reflectir la 
implicació de tot el professorat, si és que es veu la necessitat de fer-lo. 
Amb això volem dir que la iniciativa i l’organització no ha de dependre 
de les especialistes de música sinó de tot el professorat. 

 
Propostes de millora 

○ Ventiladors a l'escenari i algun sistema de ventilació al gimnàs, o al 
manco alguns ventiladors potents. 

○ Adquirir micròfons de més amplificació. 

○ Altaveus a l’aula de música 

○ Canvi de projector a l’aula de música 

 
 
LLENGUA ANGLESA 

Els mestres de llengua anglesa proposen continuar treballant els hàbits de feina amb 
una elaboració cuidada de la feina i entregar-la al termini establert, així com l´esforç 
per aconseguir un bon nivell oral en parla anglsa. 
 

S'ha de seguir potenciant l'ús de la biblioteca d’anglès per millorar la competència 
escrita d'aquesta llengua. 

 
Propostes de millora 

-Les classes d´anglès serien molt més profitoses si es poguessin fer desdoblaments des de 
quatre anys. 
-L´hàbit d´entregar els treballs amb el nom i data corresponent, bona presentació i dins el 
termini proposat. 

-L´aula d´anglès necessita un canvi urgent de mobiliari (cadires i taules dels alumnes) i una 
reorganització general. 
-L´aula d´anglès necessita una prestatgeria nova per completar la biblioteca d'aula que 
s'ha creat enguany. 
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-S'ha de cercar un bon horari on tots els alumnes de tercer cicle puguin accedir a la 
biblioteca d'anglès i, si és possible, també els de quart nivell. 
 
EDUCACIÓ FÍSICA 
Des de l’àrea d’educació física es fan les següents propostes de millora: 

 A l’hora de planificar els horaris fa falta evitar coincidències a la tercera 
sessió (hora de pati d’infantil), ja que en aquesta hora tenim menys espais. A 
més, és una hora que és difícil d’aprofitar, ja que hi ha molts d’elements que 
dificulten el compliment dels objectius programats. 

 Les sessions d’E.F. s’han de respectar i no utilitzar aquesta sessió per acabar els 
controls o diferents activitats. 

 Creiem que s’ha de fer feina amb els alumnes per conscienciar-los sobre la 
importància de mantenir net el pati, ja que és l’espai on s’han de realitzar les 
activitats de la nostra àrea. 

 S’hauria de tenir en compte que al temps del menjador, els alumnes que 
esperen a la sala no es tirin a sobre dels matalassos, ni desfermin els 
matalassos grans, ja que és un material molt costós, i a part pot causar danys 
físics a algun alumne. 

 Plantejar un augment del pressupost per a material de la nostra àrea. 
 
EQUIP DIRECTIU 

Des de l’equip directiu es va plantejar una reorganització del fons de la biblioteca per 
apropar els llibres a l’alumnat i treballar per al foment de la lectura. La proposta es 
concretarà amb el repartiment d’una part important del fons en els passadissos de 
cada un dels cicles. La intenció és la de facilitar el préstec i possibilitar des de les 
tutories l’avaluació/la valoració de l’hàbit lector del seu alumnat. 

 

També es plantejà una reorganització dels ordinadors de taula actualment dins l’aula   
d’informàtica.   Es  tracta  d’alliberar espai  per possibilitar dins aquesta aula el 
desenvolupament de grups de treball i/o suport especialment de l’alumnat del primer 
cicle. La proposta de final de curs era de repartir els ordinadors a les aules on hi 
hagués necessitat. 

 
El fet d'ésser actualment 4 els membres de l’equip directiu ens obligà també a cercar 
una ubicació per a la nova cap d’estudis (Cati Bibiloni). Després de la reubicació de 
l’espai d’orientació ens vàrem plantejar unificar l’espai de l’actual magatzem i 
preparar-lo per situar-hi la figura de l’administratiu. Això hagués permès possibilitar 
als membres de l’equip dedicar-se a la feina específica del seu càrrec i alliberar-los 
de les tasques pròpies d’administració. A començament d’aquest curs continuam 
cercant alternatives. 
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2. OBJECTIUS ESPECÍFICS PER AL CURS 19/20 
 
2.1. OBJECTIUS PROPOSATS EN RELACIÓ AL RENDIMENT ACADÈMIC DE 
L’ALUMNAT  
2.1.1.Quant a promoció i titulació 

- Afavorir la cohesió de grup i el coneixement entre els alumnes 
A l’ inici de curs, en cas de ser grup provinent de reagrupament (primer i tercer de primària) 
caldrà  desenvolupar les tasques previstes per facilitar la cohesió de grup i/o l’acolliment 
dels alumnes nouvinguts ( 16  aquest curs que iniciem). 
 

-Aplicar les mesures necessàries davant la no promoció d’un alumne 

Durant el curs, en cas de preveure  per part de la tutoria la possibilitat de que un alumne/a 

no pugui promocionar al nivell següent, caldrà adoptar les mesures previstes en la 

normativa corresponent i en el ROF del centre: atenent qualificacions,  tipologies , resultats 

en les àrees d'especialistes, tutories amb la família, aprofitament de la repetició. 

 

-Facilitar el pas a l’ Institut 

Per facilitar el procés d’adscripció dels nostres alumnes de 6è a l’institut, continuarem 

programant les visites als tres edificis i participant de les reunions de traspàs d’informació 

amb docents de secundària i amb el servei d’orientació. 

 

2.1.2.Quant a resultats globals per assignatures i grups  
- Consolidar els acords aprovats en reunions entre etapes (ed. infantil/ed. Primària) 
Aquest curs cal dur a terme els acords aprovats el curs passat en les reunions de 
coordinació. Una vegada analitzada la situació (dubtes, mancances...) i sempre que els 
cicles ho considerin s’organitzarà el calendari per a noves reunions. 
 
-Mantenir un bon clima de convivència dins l’aula i dins el centre 

La decisió de fer reagrupaments com a sistema habitual en uns grups concrets ( 1r. i 4t. de 
primària) és la primera mesura per tenir en compte les situacions de conflicte que han anat 
sorgint en els cursos anteriors. Cal continuar amb les dinàmiques previstes i potenciar les 
activitats entre grups (de nivell, de cicle i/o de centre). 
A les hores de tutoria es realitzaran dinàmiques encaminades a millorar la convivència a 
l'aula entre els alumnes. 
El primer cicle considera convenient  i profitós continuar amb el programa d’Apadrinament 
Lector a partir del mes de novembre i proposa que durant el primer trimestre només siguin 
els alumnes de tercer cicle els qui llegeixin els contes i a partir del segon trimestre valorar 
les possibilitats. 
A l’ed. Infantil es treballen especialment les activitats de tutoria entre iguals i es promouen 
contactes amb alumnes més grans en activitats puntuals.    
 
2.1.3.Quant als resultats de l'alumnat que repeteix curs  
-Aplicar el Pla per a l’alumnat repetidor 

Aplicarem el Pla individual de reforç i suport d’acord amb les normes del centre que servirà 
per  treballar amb aquests alumnes repetidors. Les famílies en són informades de cada una 
de les passes.  
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2.1.4. Quant a resultats de l'alumnat amb ACNS i ACS  
-Organitzar un Pla de treball per a l'alumnat de AACC 
Des de l’UOEP s’ha proposat un nou pla d’actuació per a aquests alumnes que de manera 
esquemàtica temporalitza cada una de les actuacions a dur a terme i concreta el/els 
professionals que en són responsables. 
 

La novetat respecte al curs passat són les dates de les primeres intervencions de 
l’orientadora i els docents que s’inicien els primers dies del curs escolar i es recullen a 
l’informe corresponent a finals d’octubre. 
 
-Consolidar les 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... 
 
-Dur a terme les actuacions necessàries per tal de facilitar l’adaptació a primària 
d’una alumna amb hipoacúsia 
El pas d’infantil a primària d’una alumna amb hipoacúsia ens ha dut a replantejar-nos el 
tema de la ubicació de l’aula del seu grup. Davant el nou ús de l’antiga aula d’informàtica 
sorgí la possibilitat de fer-ne un canvi amb l’aula de 1r.B. 
 
Juntament amb la tutora es valorà tot el que estava relacionat amb l’espai ( l’antiga aula 
d’informàtica disposa d’un ampli sistema de cablejat i instal·lacions elèctriques que cal anar 
eliminant ) i el temps (es plantejà dos dies abans de l’ inici del curs lectiu). Finalment, i 
tenint en compte que el curs anterior (5 anys) el seu grup ja estava ubicat en el segon pis i 
devora una escala, es va decidir avaluar la situació i, si cal, preveure el canvi per al proper 
curs escolar. 
 
Al llarg d’aquest curs es preveu continuar aplicant les mesures per adaptar els espais a les 
necessitats d’aquesta alumna. 
 
També es consolidarà l’ús de l’aparell FM per part de l’equip educatiu d’aquest grup, que es 
va iniciar el curs passat a educació infantil. 
 
A l’horari del mestre AL del centre es preveuen sessions de coordinació amb ASPAS per tal 
de coordinar la intervenció amb aquesta alumna. 
 

A l’etapa d’educació infantil hi continua havent alumnat amb hipoacúsia i es continuen 

duent a terme les intervencions pertinents, com als cursos anteriors. 

 
2.1.5. Quant a les mesures proposades per a la millora dels resultats acadèmics  
-Afavorir l’aprenentatge de la lectoescriptura als cursos de primer 

Als grups de primer es continuarà el treball de la lectoescriptura iniciat a l’educació infantil. 
Per tal de donar una resposta més ajustada a les necessitat dels infants i una atenció més 
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individualitzada des de l’equip directiu s’han organitzar els horaris dels professionals 
(tutories i mestres de suport) i s’han adequat  els espais per dur-ho a terme.  Es pretén 
afavorir l’adquisició de la lectura i l’escriptura en llengua catalana per part de l'alumnat, 
respectant el nivell maduratiu dels alumnes.  
 

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: 
 
-Desenvolupar el projecte de centre “Esports, salut i cultura” 

Des del primer cicle arribà la proposta de fer unes jornades de «tallers» en lloc de la 
jornada de Portes Obertes feta fins ara. Finalment es decideix organitzar tallers els tres 
dies abans de les vacances de Pasqua i cada cicle concreta la seva feina en : 
 
Ed. Infantil (3, 4 i 5 anys) 
-S’organitzaran tallers amb tots els alumnes d’educació infantil, mesclant les diferents 
edats. Aquets tallers, relacionats amb el projecte de centre, s’aniran concretant al llarg del 
curs.  
 -Un dels tres dies de tallers hem sol·licitat l’activitat de LUDOTECA DE JARDÍ, es podrà 
realitzar aquesta activitat depenent de la disponibilitat d’aquest servei. 

 
Primer i segon nivell de primària 
Per treballar el projecte de centre es duran a terme tallers durant els tres dies abans de 
Pasqua : 
-Olimpíades cooperatives : El mestre d' E.F. i els mestres del cicle, organitzaran activitats 
amb tots els alumnes del cicle. Aquestes activitats, encara per determinar ,es duran a terme 
a les aules i una vegada fet aquest treball d'aula es faran en el pati els jocs seleccionats. 
-S'organitzaran tallers de música, instrumentals, dansa, ball... a decidir entre el professorat. 
-Es demanarà la participació dels pares en els tallers ,sempre que es consideri necessari. 
 
Tercer i quart nivell de primària 
Es treballarà el projecte de manera interdisciplinar i de manera transversal al llarg del curs. 
D'altra banda es preveu la realització de tallers. en principi serien els següents: 
- Confecció de fones i pràctica de tir. 
- Confecció d'objectes per fer jocs d'habilitat i destreses a partir material de reciclatge. 
- Taller de primers auxilis. 
- Taller d'escacs. 
Per dur a terme aquests tallers considerem òptima la col·laboració de quatre mestres (dos 
per nivell) i també dos espais  o aules a part de les pròpies classes. 
 
També participarem a la Diada de jocs cooperatius (E. Física) que organitzaran els mestres 
especialistes d'aquesta àrea. Aquesta diada o diades no haurien de coincidir amb les 
jornades dels tallers. 
 
Cinquè i sisè nivell de primària 

Potenciarem l’alimentació saludable participant del programes «bona fruita» i «el gusts dels 
aliments». 
 
La part relacionada amb la salut es treballarà dins l’àrea de Naturals, Plàstica i Anglès. 
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També participarem a la Diada de jocs cooperatius (E. Física) que organitzaran els mestres 
especialistes d'aquesta àrea així com amb altres activitats relacionades amb el projecte de 
centre. 
 
-Millorar la relació ecològica de l'escola amb el medi ambient 

Aquesta es pot millorar tenint en compte les  propostes que ens han arribat: 

  
● Reincorporar contenidors triples per als distints tipus de residus (paper, envasos i 

rebuig) dins les aules i diferents espais del centre (sala de mestres...) i crear un 
«punt verd» al pati amb els  contenidors corresponents.  

  
● Recordar al servei de neteja l’obligació de dipositar cada fems al seu contenidor Cal 

tenir en compte la feina prèvia de tutoria per destriar bé el rebuig.  
  
● Treballar a les aules  distintes dinàmiques de conscienciació de les tres “R” (reduir, 

reutilitzar i reciclar). 
 

Ed. Infantil (3, 4 i 5 anys)  
-Continuar utilitzant a totes les aules els contenidors triples, així com les carmanyoles per al 
berenar. Hem fet una crida a les famílies per que duguin cantimplora per a l’aigua en lloc 
botelles de plàstic d’un sol ús.  
 
Primer i segon nivell de primària 
–A les classes de tot el cicle es durà a terme el reciclatge de paper i plàstic. Habilitarem 
papereres amb els colors adients per a cada rebuig.  
 
Tercer i quart nivell de primària  
- Separació de residus a les aules. 
- Conscienciació de reduir plàstic, paper d'alumini... 
- Conscienciació de l'estalvi energètic (encarregats d'apagar els llums sempre que sortim 
de l'aula) i d'estalvi de recursos (paper de mans, paper higiènic, aigua..) 
 
Cinquè i sisè nivell de primària 
Treballarem a les tutories la necessitat de separar els diferents tipus de residus per tenir 
cura del nostre entorn i conscienciarem el nostre alumnat de la importància que té en el 
moment actual reduir, reciclar i reutilitzar. 
 
A nivell de  centre hem fet una primera passa eliminant de la sala de mestres els tassons 
de plàstic  d’un sol ús. També es dotarà aquest espai de papereres de colors per separar 
els residus (actualment només es destria el paper). 
Cada aula s’encarregarà d’organitzar tres contenidors per dur a terme el reciclatge (paper, 
envasos i rebuig...). 
No es  dotaran els passadissos de contenidors grans, donada l’experiència de cursos 
anteriors. La recollida selectiva s’ha de fer a les aules i el personal de neteja serà 
l’encarregat de dipositar-ho als contenidors del carrer. 
Pel que fa al pati, s’hi ubicaran dos punts verds per destriar-hi els envasos del rebuig 
general. Els mestres de la zona ajudaran en la vigilància per aconseguir resultats positius.  
 
-Continuar el treball per ambients a E. I.  
A partir de la valoració del curs passat s’aplicaran alguns canvis organitzatius en el 
funcionament dels ambients. Es mantenen els mateixos espais i recursos personals que el 
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curs passat. 
 
-Enllestir els documents de programació de l’etapa d’ E.I. 
Concloure els canvis en el  currículum d’ E.I. iniciats el curs passat per donar resposta al 
canvi metodològic. Presentar el nou currículum al claustre per a la seva aprovació. 
 

2.2.2. Objectius en l'àmbit organitzatiu  
Els objectius específics en l'àmbit organitzatiu per a aquest curs seran els següents: 
 
-Aplicar el nou Pla d’ acollida de mestres nous 
El curs passat es va actualitzar i aprovar el pla d’ acollida per als mestres nous. Aquest 
curs es comença a aplicar i se’n farà una valoració.  
 
-Reorganitzar els espais del centre per adaptar-los a les noves necessitats  
Durant els cursos anteriors hem constatat el poc ús que es feia de la biblioteca i l’aula TIC 
del centre. Per aquest curs ens plantegem donar un nou ús a aquests espais, que es 
convertiran en aules polivalents i s’utilitzaran per fer suports, desdoblaments i agrupaments 
flexibles. 
 
-Reorganitzar els espais comuns d’E. I.  
.Adequar els passadissos per esser utilitzats com espais de trobada i joc en els moments 
d’aules bessones.  

.Instal·lar als passadissos taules de la calma, per tal de crear un espai que ajudi als 
alumnes a resoldre conflictes i a autogestionar els sentiments i emocions. 

.Documentar les parets del passadissos: cercar sistemes o suports adequats per 
documentar el procés d’aprenentatge i consensuar el que s’adapti millor al nostres 
passadissos. 
.Ambientar la Sala de Psicomotricitat a fi que resulti un espai més acollidor d’acord amb el 
canvi que s’ha fet de metodologia i espais a E. 
 

2.2.3. Objectius en l'àmbit de gestió  
Els objectius específics en l'àmbit de gestió per a aquest curs seran els següents: 
  
-Introduir el nou sistema de marcatge 

El nou sistema de marcatge que ens han implantat  a través del GESTIB s’ha proposat des 
de la Conselleria  com a una eina més de control de l’assistència del personal del centre. A 
l’ inici de curs el sistema presenta moltes llacunes i «angoixa» innecessària en el 
professorat. 
Per part de la Conselleria el missatge que contínuament ens arriba és de tranquil·litat i ens 
confirmen que es manté el sistema de control d’assistència dels cursos anteriors (fet 
sempre des de les caps d’estudis) ja que ara mateix el programa no  pot substituir cap 
aspecte d’aquest control. En aquests moments es faciliten tres opcions per al marcatge: 
l’aplicació del mòbil, la sessió personal a l’ordinador i la pantalla única a un ordinador de la 
sala de mestres. 
 
-Participar en el programa «Escoles connectades» 

Ja s’ha iniciat per part de la Conselleria el procés de canvi del sistema WIFI del centre per 
tal d’augmentar-ne la potència i facilitar un ús ampli de la connectivitat. 
Relacionat amb el tema informàtic es preveu la pròxima dotació de monitors interactius 
«86’’» a les aules del tercer cicle en substitució de la primera dotació de pissarres digitals. 
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Es preveu reubicar aquestes pissarres digitals en aules d'infantil i a la biblioteca. 
 
-Augmentar la seguretat en el tema d’alumnat participant del programa Alerta 
Escolar Balear 
Davant l’augment significatiu aquest curs d’alumnes del programa d’Alerta Escolar s’han 
consensuat algunes mesures preventives: 
En contactes amb l’empresa Comensals, concessionària del servei de menjador, s’ha 
avaluat el tema atenent a la tipologia i al número de usuaris del servei. 
 
Davant  la decisió d’ Ed. Infantil d’eliminar els fruits secs dels berenars dels seus alumnes 
pel número d’infants que presenten al·lèrgies importants , s’ha fet la petició a Comensals 
qui ha acceptat la proposta. Es fa extensiva aquesta decisió de eliminar els fruits secs al 
centre a tota primària. 
 

Al menjador aquest curs assignaran cadires concretes (amb la corresponent identificació) a 
cada alumne usuari del menjador participant del programa Alerta Escolar Balear, a més de 
facilitar una targeta identificativa individual que l’alumne haurà de dur tot el temps que es 
trobi dins el menjador. 
 
Pel que fa a l’alumne que presenta hipoglucèmia, en la sessió de formació de l’equip 
docent per part de l’ infermer coordinador del servei d’atenció a aquesta tipologia sorgí la 
conveniència d’ubicar  el «Glucagón» (medicament per a urgències) dins l’espai més 
proper al nin (els cursos anteriors es trobava a la gelera del menjador). El fet d’ haver-se de 
mantenir a baixa temperatura ens ha dut a comprar una gelera petita que s’ha situat a 
l’aula on es troba matriculat l’alumne. 
 

Es continua amb les reunions informatives a tot el claustre, on es presenten tots els casos 
d’alerta escolar i es visualitzen els vídeos explicatius de com s’ha d’actuar en cada cas. 
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3. MESURES A ADOPTAR A PARTIR DE L'ANÀLISI DE LA MEMÒRIA DEL CURS 
ANTERIOR 
Des de l’equip directiu vàrem plantejar una reorganització del fons de la biblioteca i a 
l’ inici del curs 19/20 ja s’ha fet  el repartiment de libres i mobiliari de la biblioteca  als 
cicles corresponents.  Actualment estam treballant per  reorganitzar l’espai i que 
s’utilitzi com a aula de suport. La idea es posar-hi una  PDI i dotar-la de material i 
mobiliari adient al nou ús. 

 

També es va plantejar una reorganització dels ordinadors de taula que hi ha 
actualment dins l’aula   d’informàtica.   Els ordinadors de l’aula TIC passaran a les 
aules d’educació infantil i a l’antiga biblioteca (actualment aula de suport). 

 
Les millores a l’espai de secretaria/direcció, per tal de poder trobar un espai de feina 
adient per a tots els membres de l’equip directiu, alliberar-los de les tasques 
d’administració i consergeria, i facilitar que es puguin dedicar a tasques pròpies dels 
seus càrrecs. Es preveu eliminar la paret de l’antic despatx d’orientació per 
augmentar l’espai d’ emmagatzematge i poder reubicar les taules de secretaria 
possibilitant a la cap d’estudis d’infantil poder-hi fer feina. 
 
Al primer cicle s’han facilitat els espais i els suports per poder fer desdoblaments i 
agrupaments flexibles.  
 
La proposta de primer cicle de què els/les tutors/es siguin referents de català i una 
altra persona faci el castellà, es pot dur a terme sempre i quan els/les tutors/es del 
mateix nivell es vulguin coordinar per fer-se càrrec d’aquesta àrea a l’altre grup. 
 
Des de l’equip directiu pensem que l’alumat  de primer cicle han de passar el màxim 
d’hores possibles amb les tutores. 
 

 S’ha pogut donar una hora de coordinació on coincideixen els/les tutors/es  de primer 
amb el professorat PT i AL per tal de poder programar el treball dels agrupaments 
flexibles. 
 

Aquest curs s’ha pogut mantenir la figura de la coordinadora TIC.  
 
També s’han pogut donar hores de coordinació de nivell dins l’horari lectiu al professorat i 
especialistes de primària. Aquestes hores de coordinació es podran dur a terme sempre 
que no hi hagi substitucions. 
 

Totes les propostes que fan les especialistes de música s’han de contemplar a l’hora 
d’organitzar festivals o actuacions aquest curs. 
 

S’han tingut en compte les peticions del professorat d’educació física en el moment 
d’elaborar els horaris. 
 

S’ha proposat als grups de primer que dediquin una hora setmanal a fer psicomotricitat. 
 

Les millores en equipaments i mobiliari que es reclamen des de les diferents especialitats 
s’han de fer amb la dotació econòmica que s’assigna a començament de curs.  
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Aquest curs 19/20 s’ha dotat de 800 euros extres (del romanent de l’assignació del curs 
passat) a l’àrea d’educació física. 
 
Aquest curs l’equip de suport del centre disposa de tres mestres PT i un mestre AL per a 
tot el centre. Els recursos es donen en funció del nombre d'alumnat amb ACS, segons 
instruccions orals de la Conselleria d’Educació (SAD). 
 
En l'organització de l'equip de suport s'ha assignat una PT a l' ed. Infantil compartida amb 
el nivell de tercer, una altra a primer cicle, i la tercera a quart i tercer cicle. 

 
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 les primeres sessions de la primera setmana 
de curs, 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 pujada de ràtios respecte al curs passat i 
s’han tancat els grups a 25 alumnes. Els grups de 4 i 5 anys es mantenen amb les ràtios a 
25 a cinc anys i a 22 a quatre anys. La dotació de dos mestres més 1 continua per a 
aquests grups. 

 
Educació infantil 
-S’han realitzat canvis en la organització i finalització dels moments d’ambients, així com 
també en l’eliminació d’identificació/limitació de l’entrada a alguns ambient de lliure 
circulació.  
-S’han canviat el noms d’alguns ambients de manera que hi hagi paritat entre els noms 
masculins i femenins. Els canvis han estat: CA S’ESCRIPTORA, CA S’ARQUITECTA I 
FORA VILA. 
-Es dotarà les biblioteques dels diferents ambients amb més llibres i contes relacionats amb 
l’ambient concret. 
-Es destinarà una quantitat per aula, de les aportacions de les famílies, als ambients fixes 
per a material fungible utilitzat a l’ambient. A l’ambient artístic de 3 anys i 4 i 5 anys la 
quantitat de material fungible que s’empra és molt més elevat que a altres ambient per tant 
es compensarà des de les diferents aules amb una aportació extra per a aquest ambient. 
-Durant les primeres setmanes de curs es presentaran els ambients de 4 i 5 anys als 
alumnes de 4 anys en desdoblament del grup. Es farà el mateix a 3 anys quan les tutores 
considerin que els infants estan preparats. 
-Iniciarem un TALLER D’ESTIMULACIÓ DEL LLENGUATGE dut a terme per l’ AL del 
centre, es valorarà la conveniència de poder utilitzar l’espai de l’escola matinera per a 
realitzar aquest taller (valorar renou ambiental del gimnàs). 
-Continuar amb 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. 
-Continuar l’apadrinament dels infants de 5 anys als de 3 anys per facilitar el desplaçament 
per dins el centre i per realitzar altres activitats puntuals dutes a terme dins o fora del 
centre.  
-Continuar realitzant activitats conjuntament amb alumnes de 3r cicle primària. 
-Continuar participant en Xarxes Solidàries, realitzant activitats al llarg del curs per recaptar 
doblers per a una ONG o entitat solidària. 
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-Continuar amb el mateix horari de recollida dels infants que fan ús del servei de menjador, 
ja que facilita la sortida dels altres, disminueix el renou i afavoreix un millor ambient. 
  
Primer cicle de Primària  
- No és possible aquest curs posar un mestre diferent al tutor per impartir llengua 
castellana per incompatibilitat d'horaris. 
 
- Al primer nivell s'iniciarà la lectoescriptura mitjançant grups flexibles. Es dividiran els 
alumnes dels tres grups de primer en cinc grups (depenent del nivell o estadi on es troba) 
entre les tres tutores, el mestre de suport PT i l' AL. S'iniciaran els grups a partir del mes 
d'octubre, després d'avaluar les proves inicials i poder organitzar les sessions. Els espais 
seran: les tres classes de tutoria, la biblioteca i l'aula de suport (2n pis). 
 
- A les tutories es seguirà treballant l'ordre i la necessitat de silenci a les pujades i baixades 
per les escales, per aconseguir millorar-les. 
 
- S'intentarà durant el curs l'assistència dels mestres de l'equip de suport a les reunions de 
nivell sempre que sigui possible. 
 
- Proposar a l'equip de suport, si és possible fer itineraris marcats als passadissos del 
segon pis (espais de relaxació i contenció), per a l’alumnat que ho necessiti quan es trobi 
en una situació nerviosa  o que sigui necessari un esbarjo puntual. 
 
-Els grups de 1r tindran una sessió setmanal de psicomotricitat el 1r i 2n trimestre. 
 
Segon cicle de Primària 

- Implementació i millora de les relacions entre iguals a les classes de tercer nivell 
(reagrupaments) , aplicant dinàmiques de cohesió de grup, cercles de diàleg... 
- Elaboració de d'un sociograma a cada aula, dues vegades al llarg del curs. 
- Vetlar perquè als documents escrits, circulars, etc. s'usi un llenguatge inclusiu i no sexista. 
 
Tercer cicle de Primària 
-Millorarem el treball interactiu dins l’aula, tant a nivell individual com col·laboratiu. 
-Ampliarem els coneixements TIC, tant a nivell de gestió com d’ensenyament i 
aprenentatge. 
 
Educació Musical 
Les especialistes de música fem una proposta diferent per al festival de primavera ja que 
creim necessari obrir-lo a tot el professorat i donar llibertat a les tutories que tenen bones 
idees, i on el pes del festival sigui compartit.  

Per això proposem:  

1. Un festival interdisciplinar amb implicació de totes les àrees: català, castellà, anglès, 
educació física, música, plàstica, suport. 
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2. Corresponsabilitat pel que fa a les tasques: organització dels horaris i de les 
actuacions, dels assajos , decorats, presentació de l’acte, enregistrament i muntatge 
per a la pàgina web... 
Model actuació : 
Història teatralitzada, conte, lectura poema, dramatització, spot publicitari, programa 

de ràdio, “sketch”… on se poden intercalar poemes (àrea llengües), cançons i/o 
instrumentacions, (música) balls,coreografies, (educació física)…i on els nins duran alguna 
indumentària elaborada per ells mateixos o es decorarà l’escenari: (plàstica). I per 
descomptat amb algú que faci de presentador del concert per tal de donar agilitat i 
connectar les diferents actuacions. Tot això ha de quedar reflectit a un document on s’ha 
d’especificar: les persones que col·laboren, les actuacions amb la durada aproximada, 
horaris d’assajos, assignació de feines concretes... Cal tenir en compte que un festival 
requereix un número d’assajos que impliquen un canvi d’horaris i un augment del temps 
dedicat al mateix (per practicar la col·locació a l’escenari, les entrades i sortides, 
ajustament del so...) que du implícit perdre alguna sessió de matèries diverses. I també cal 
pensar també si se farà un dia per a l’alumnat i un dia per a famílies (sempre hi ha la 
demanda de que els alumnes puguin veure el que fan les altres classes.  
 
Equip Directiu 
A l’ inici de curs 19-20 es mantenen les necessitats detectades el curs passat i per tant les 
nostres propostes són vigents. Des del primer dia treballem per dur-ho endavant: 
-S’ha fet el repartiment del fons de llibres de la biblioteca entre els nivells i/o cicles 
corresponents. 
-S’han repartit els ordinadors de  l’aula d’informàtica per adequar l’espai a una aula de 
suport. Està pendent de valorar l’ús que se’n pot fer d’aquests PC atenent que ara mateix 
no és possible la connexió wifi. 
-S’ha reorganitzat l'espai d’arxiu del soterrani per alliberar el magatzem annex a secretaria. 
Es preveu eliminar la paret que separa aquest petit magatzem i l’antic despatx de 
l’orientadora per ubicar- hi tot el material d’ús habitual. Aquesta reubicació permetrà 
alliberar espai dins secretaria i possibilitarà situar-hi una taula de feina per a la segona Cap 
d’estudis.
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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 del 
pati d’educació infantil. 

 
• 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 2019/2020  
 
1 de novembre de 2019 

 
divendres Tots Sants 

  (BOIB nº47 de 11 d'abril de 2019) 

   

4 de novembre de 2019 

 
dilluns Dia no lectiu determinat pel centre 

  Consell Escolar (19 de setembre de 2019) 

   

6 de desembre de 2019 

 
divendres Dia de la Constitució 

  (BOIB nº47 de 11 d'abril de 2019) 

   

VACANCES NADAL  Del 23 de desembre de 2019 al 7 de gener 

  de 2020 (ambdós inclosos) 

  (BOIB nº47 de 11 d'abril de 2019) 

   

20 de gener de 2020 

 
 
 

dilluns Festa local 
 
(Ajuntament de Palma) 

28 de febrer de 2020 

 
divendres Festa escolar unificada 

  (BOIB nº47 de 11 d'abril de 2019) 

   

2 de març de 2020 

 
dilluns Dia no lectiu determinat pel centre 

  Consell Escolar  (19 de setembre de 2019) 

   

VACANCES PASQUA  Del  9  d’abril  al  19 d'abril de 2020 

  (ambdós inclosos) 

  (BOIB nº47 de 11 d'abril de 2019) 

   

1 de maig de 2020 
divendres Festa del treball 

 

  (BOIB nº47 de 11 d'abril de 2019) 

   
   

4 de maig de 2020 

 
 

dilluns Dia no lectiu determinat pel centre 

 
Consell Escolar  (19 de setembre de 2019) 
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4.2. Criteris pedagògics per a l'elaboració dels horaris 

Els especialistes en llengua estrangera s’han distribuït per 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 
3 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 de l’alumnat. 

 
Les necessitats específiques d’alguns/es 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 benefici 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 dedicació a coordinació de nivell en horari lectiu , encara 
que sempre serà prioritària la substitució d’absències d’altres mestres. També s’ha 
assignat als/a les especialistes.  
 
En l'organització de l'equip de suport s'ha assignat una PT a l' Ed. Infanti i a tercer, una 
PT als nivells de primer cicle i una tercera PT als nivells de 4t, 5è i 6è de Primària.Dos 
mestres del centre han assumit el suport a l’alumnat NESE per IT o CP/HE que ho 
requereix. 
 
A l’educació primària hi ha 10 mestres amb reducció horària per a majors de 55 anys. La 
resta de sessions del professorat sense atenció directa als  alumnes es dedicarà a cobrir 
les baixes curtes i/o indisposicions del professorat i al suport de l’alumnat ordinari que 
requereix en un moment i/o aspecte concret una atenció individualitzada. 
 
A educació infantil s’han elaborat els horaris per donar resposta a la metodologia de 
treball per ambients. No ha estat possible augmentar els dies dedicats a ambients per la 
coincidència amb horari d’especialistes. Així es mantenen les sessions setmanals per 
ambients que es dedicaven a cada nivell (3 anys tres sessions setmanals, 4 i 5 anys 
quatre sessions setmanals). 
 
A les sessions que no es dediquen al treball per ambients, anomenades de tutoria, es 
treballarà en la mateixa línia del curs passat: 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. 
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4.3. Calendari de reunions i avaluacions  

 
 
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 convocades puntualment per a la 
coordinació entre educació infantil i primer cicle 
(dilluns de 13,30h a 14,30h) 

 

Reunions Intercicles E.Inf / 1r. Cicle Primària:17 de febrer 
1r Cicle / 2n Cicle Primària: 18 de febrer 
2n Cicle/ 3r Cicle Primària: 20 de febrer 
 
 

 
Comissions del centre: 
ambientació, festes, 
reutilització, llengües, 
millora de pati... 

 

 

 
Reunions mensuals (dijous de 13:30h a 14:30h) 

 

 
Sessions d’avaluació 

 
Primer trimestre: De l’11 al 16 desembre 
 
 
Segon trimestre: del 23 al 27 de març 
 
 
Tercer trimestre: de l’11 al 17 de juny 
 
 
 

 
Reunió delegats 

 
23 de gener i 21 de maig 
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4.4. Organització de les entrevistes individuals i reunions col·lectives amb 
les famílies  

 

Reunions generals de famílies 
 

EDUCACIÓ INFANTIL 3 ANYS: 28 juny, 5 setembre, 19 febrer 
4 ANYS: 6 de setembre, 12 febrer 
5 ANYS: 9 setembre, 13 febrer 

PRIMER CICLE 1er: 10 setembre 
2on: 26 setembre 

SEGON CICLE 3er: 18 setembre 
4rt: 25 setembre 

TERCER CICLE 5è: 3 octubre 
6è: 2 octubre 

 
 
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/de la tutor/a 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 les famílies dels infants de 4 i 5 anys que comencen nous a 
l'escola.   
 

4.5. Mesures per a l’optimització i l’aprofitament dels espais i recursos 
Alguns espais comuns del centre (biblioteca i aula TIC) es destinaran a suports i 
desdoblaments. Les aules de la planta baixa  (aules 00 i 01) es dedicaran als ambients 
d’educació infantil. 
 
L’especialista de religió agrupa l’alumnat d’un mateix nivell i això implica que l’assignatura 
s’hagi de realitzar a un espai adient on hi tinguin cabuda tots. S’han cercat espais 
disponibles al mateix cicle sempre que ha estat possible. A educació infantil s’utilitzarà 
l’espai de l’aula de suport (antiga biblioteca). 
 
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 l’alumnat  dels nivells de 3r a 6è. Durant aquest curs hi participen un total de 213 
alumnes . La coordinadora del programa és la mestra Maria Vaquer. La comissió està 
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formada per un/a mestre/a 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. També es destinarà part de la quota aportada per les 
famílies al manteniment d’aquests equipaments. Considerem 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. 

José Rufo Serrano. 
  
4.6. Estat de les instal·lacions i equipaments 
Aquest curs comença amb una millora important en la instal·lació d’un nou sistema de wifi. 

 
El nostre sistema informàtic presenta les incidències habituals agreujades pel 
deteriorament dels aparells (especialment els projectors de les pissarres). Aquest curs la 
Conselleria ha dotat al tercer cicle de monitors interactius per renovar les PDI més 
antigues. 
 
Dins el centre es fa necessària la substitució d'una porta de ferro en l'aula de suport 01 
de la planta baixa. 
 
La Conselleria ens ha informat que el mes de gener començaran les obres de millora del 
pati. 
 
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. 
 
S’ha d’adaptar l’espai que queda entre la paret i dos primers escalons de l’escala del 
primer pis cap a la planta baixa, ja que els alumnes d’educació infantil han de baixar 
sempre pel costat de la paret i aquest tram en aquest moment presenta un perill per als 
infants de 3 anys que necessiten aguantar-se amb la mà a la paret. 
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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 per tal que 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/a (en cas que el tutor 
no continuï al centre ha de deixar la informació per escrit i el nou tutor/a l’haurà de 
consultar). 
 
-El/la tutor/a al/a la qual se li assigna un grup haurà de revisar els expedients dels alumnes 
i omplir una graella amb les dades rellevants de cada alumne/a. 

 

-Per tal de saber el nivell acadèmic del nostre alumnat, 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 tot 
l’equip de suport, supervisat per l’orientadora del centre i  l’equip directiu. 

 
-En el cas de l’alumnat NESE s’haurà d’establir el seu NCC que ens servirà per poder fer 
els  informes NESE i el pla d’actuació i seguiment de cada un d’aquests/es alumnes. 
 

MOMENT  RESPONSABLE ACCIONS  CARACTERÍSTICA DE RECURSOS O 
      QUALITAT  O DOCUMENTS 
      INDICADORS      

INICI DE CURS TUTOR/A  REVISIÓ  
% de tutors/es que 

revisen -Graella  per  a  la 
    D’EXPEDIENTS els expedients i omplen revisió d’expedients 
      les  graelles a acadèmics de l’ 
      començament de curs. ’alumnat   

JUNY CURS EQUIP  DOCENT REUNIÓ DE % de reunions -Acta de les 
ANTERIOR/ DEL CURS TRASPÀS  convocades i assistents reunions de traspàs 
SETEMBRE ACTUAL  I DEL D’INFORMACIÓ Número d’actes fetes  i d’informació  

  CURS    entregades      
  ANTERIOR            

INICI DE CURS EQUIP DOCENT PROVES  % d’alumnes als quals -Proves d’avaluació 
    INICIALS  s’han passat les proves inicials   
      inicials                   

INICI DE CURS EQUIP DE REVISIÓ DE Nombre de  casos -Actes de les 
  SUPORT I SO L’ALUMNAT  revisats a l’inici de curs reunions de l’equip 
    NESE       de suport    
 

SETEMBRE/ TUTORS/ES I GRAELLES %   d’alumnat NESE -Graelles de NCC 

OCTUBRE EQUIP DE PER ESTABLIR 
del qual s’ha 
establert  per nivells 

 SUPORT  EL   NCC   DE el NCC   
   L’ALUMNAT    
   NESE    
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Durant el curs el professorat de cada grup serà el responsable d’avaluar sistemàticament 
el progrés de l’alumne/a utilitzant diferents instruments d’avaluació. Les observacions 
s’aniran anotant als quaderns d’aula. Es faran proves, treballs, activitats periòdicament 
que evidenciïn el progrés de l’alumnat. 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, 
l’equip de suport i especialistes que intervenen al grup, lliuraran als/a les tutors/es 
comentaris generals del grup i individuals dels infants (si és necessari). El/la tutor/a 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/les tutors/es 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/les  tutors/es 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. L’equip directiu assistirà 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 servei d’orientació per tal de parlar dels resultats de l’alumnat NESE, 
reorientar els suports i revisar les demandes pendents. 
 

MOMENT RESPONSABLE ACCIONS  CARACTERÍSTICA  RECURSOS O 
    DE QUALITAT O DOCUMENTS 
    INDICADORS     
        

TOT EL CURS EQUIP DOCENT REGISTRE DE Dades qualitatives i -Quadern d’aula 
  DADES   PER A quantitatives recollides -Registre de 
  LES  als quaderns d’aula  seguiment de 
  AVALUACIONS       l’alumnat  

TOT EL CURS EQUIP DOCENT REALITZACIÓ DE S’han realitzat proves -Proves,   treballs, 
  PROVES  periòdicament per quaderns dels 
  D’AVALUACIÓ  recollir evidències  del alumnes...  
    progrés   i   

    coneixements dels   
    alumnes      

ABANS DE LES EQUIP DOCENT LLIURAR  Tots els especialistes i -Plantilla per posar 
SESSIONS  COMENTARIS  mestres de suport que comentaris a   la 

D’AVALUACIÓ  
ALS/A LES 
TUTORS/ES DEL intervenen al grup sessió d’avaluació 

(trimestralment)  GRUP  lliuren als tutors -Entorn virtual 
    comentaris generals Google sites  
    del  grup  i individuals   
    dels alumnes dins els   

    períodes establerts     
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ABANS DE LA 
TUTORS/ 
ES  RECOLLIR  ELS Els tutors han  recollit -Plantilla per posar 

SESSIÓ    COMENTARIS  tots els comentaris  i comentaris a la 
D’AVALUACIÓ   DEL GRUP   els aporten a la sessió sessió d’avaluació 
(trimestralment)       d’avaluació    -Entorn  virtual 

               Google sites   

ABANS DE LA EQUIP DOCENT INTRODUIR  LES % de qualificacions -GESTIB    
SESSIÓ    QUALIFICACIONS introduïdes abans de      
D’AVALUACIÓ   AL GESTIB   la sessió d’avaluació      
(trimestralment)                  

DESPRÉS DE 
TUTORS/ 
ES  FER ACTES DE Nombre   d’actes -Plantilla d’acta per 

LA SESSIÓ   LES SESSIONS penjades  al Google a la  sessió 
D’AVALUACIÓ   D’AVALUACIÓ  sites  dins els  plaços d’avaluació   
(trimestralment)       establerts    -Entorn  virtual 

               Google sites   

DESPRÉS DE EQUIP  REVISIÓ DELS L’E. Directiu revisa els -Actes sessions 
LA SESSIÓ DIRECTIU  ACORDS  I acords i propostes de d’avaluació   
D’AVALUACIÓ   PROPOSTES DE les actes i estableix      
(trimestralment)   MILLORA   actuacions perquè es      

         duguin  a terme      
         sempre que sigui       
         possible          

DESPRÉS DE EQUIP  REVISIÓ DELS Es convoca una reunió -Acta de la reunió 
LA SESSIÓ DIRECTIU  RESULTATS   per parlar dels de l’equip  de 

D’AVALUACIÓ EQUIP DE 

OBTINGUTS 
PER 
L’ALUMNAT   resultats de l’alumnat suport    

   S.O.  NESE               

A FINAL DE TUTORS / ES LLIURAR  ELS % de famílies que han -Informes    
CADA    INFORMES A LES rebut  els informes  i trimestrals   
TRIMESTRE   FAMÍLIES   l’han signat   -GESTIB    

             

A FINAL DE TUTORS / ES ENTREVISTA  % d’assistents  a les -Graella  control 
CURS    PERSONAL AMB entrevistes individuals d’assistència  de 

     LES FAMÍLIES convocades   les famílies a les 
               entrevistes   

A FINAL DEL TUTORS /ES LES FAMÍLIES Totes les famílies dels -Pla individual de 
SEGON    DELS ALUMNES alumnes  que no suport i reforç  
TRIMESTRE   QUE   NO promocionen han estat -Full     

     PROMOCIONEN degudament   d’ assabentament 
     SÓN    informades  del pla de no promoció 
     INFORMADES I individual de suport i dels alumnes  
     SIGNEN EL FULL reforç i han signat el      
     D’ASSABENTAME full d’assabentament.      
     NT               

A FINAL DE TUTORS / ES ACTES   Actes   emplenades   i -GESTIB    
CURS  ESPECIALISTES D’AVALUACIÓ  signades per l’equip      

     FINALS   docent a final de curs      
                

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                               
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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 
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  
 
 
CEIP AINA MOLL I MARQUES 

Pla anual d’avaluació  2019-2020 

 
 

PRIMERA AVALUACIÓ 
 

 
Lloc: aules a concretar 
Hora: 13:30 
 
Els/les mestres del nivell lliuren als/a les 
tutors/es els comentaris (de grup i 
individuals) que vulguin posar en 
consideració: 
 
2n i 5 anys: dilluns 9 
 

5è i 4 anys: dimarts 10 
 

6è i 3r: dimecres 11 
 

4t i 1r: dijous 12 
 

 
Les qualificacions al XESTIB han d’estar 
introduïdes 1 dia abans de la sessió d’avaluació. 
 
Informes a les famílies: 20 de desembre. 

NIVELL DIA SESSIÓ MES 

Segon Dimecres, 11 Desembre 

5 anys Dimecres, 11 Desembre 

Cinquè Dijous, 12 Desembre 

4 anys Dijous, 12 Desembre 

Sisè Divendres, 13 Desembre 

Tercer Divendres, 13 Desembre 

Quart Dilluns, 16 Desembre 

Primer Dilluns, 16 Desembre 
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SEGONA AVALUACIÓ 
 NIVELL DIA SESSIÓ MES 

 
Lloc: aules a concretar 
Hora: 13:30 
 
Els/les mestres del nivell lliuren als/a les 
tutors/es els comentaris (de grup i 
individuals) que vulguin posar en 
consideració: 
 
Sisè i 4 anys: dijous 19 
 
5è i 5 anys: divendres 20 
 

2n i 3 anys: dilluns 23 
 

4t i 1r: dimarts 24 
 

3r: dimecres 25 
 
Les qualificacions al XESTIB han d’estar 
introduïdes 1 dia abans de la sessió d’avaluació. 
 
Informes a les famílies: 8 d’abril. 

Sisè Dilluns, 23 Març 

4 anys Dilluns, 23 Març 

Cinquè Dimarts, 24 Març 

5 anys Dimarts, 24 Març 

3 anys Dimecres, 25 Març 

Segon Dimecres, 25 Març 

Quart Dijous, 26 Març 

Primer Dijous, 26 Març 

Tercer Divendres, 27 Març 

 
 

TERCERA AVALUACIÓ 
 NIVELL DIA SESSIÓ MES 

 
Lloc: aules a concretar 
Hora: 13:30 
 
Els/les mestres del nivell lliuren als/a les 
tutors/es els comentaris (de grup i 
individuals) que vulguin posar en 
consideració 
 
3r: dimarts 9 
 

5 anys i 1r: dimecres 10 
 

6è i 4 anys: dijous 11 
 

5è i quart: divendres 12 
 

2n i 3 anys: dilluns 15 
 
Les qualificacions al XESTIB han d’estar 
introduïdes 1 dia abans de la sessió d’avaluació. 
 
Informes a les famílies: 25 de juny.  

Tercer Dijous, 11 Juny 

5 anys Dijous, 11 Juny 

Primer Divendres, 12 Juny 

Sisè Divendres, 12 Juny 

4 anys Dilluns, 15 Juny 

Cinquè Dilluns, 15 Juny 

Quart Dimarts, 16 Juny 

3 anys Dimarts, 16 Juny 

Segon Dimecres, 17 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/les mestres que intervenen en aquests nivells. 
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6.DESENVOLUPAMENT DELS PROJECTES INSTITUCIONALS I DELS PLANS DEL 
CENTRE 

 

Aquest curs es troben vigents tots els documents i projectes institucionals de centre, ja que 

s’han sotmès a revisions i actualitzacions recentment. Aquest curs posem en pràctica el 

nou Pla d’ acollida per al nou professorat.. 

6.1. Pla d’actuació de l’ UOEP 
 
1.  COMPONENTS DE LA UOEP 
L’equip de suport està format pels següents membres: 

a) Un professor de l’especialitat d’orientació educativa, amb destinació al mateix 

centre. 

Les seves funcions estan emmarcades dins l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 

22 de maig de 2019 per la qual es regula el funcionament dels serveis d’orientació 

educativa, social i professional de les Illes Balears i les Instruccions de 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 i són: 

 
FUNCIONS DE SUPORT AL CENTRE EDUCATIU 

 Oferir assessorament especialitzat a través dels diferents òrgans de coordinació del 

centre. 

 Atendre i fer el seguiment de l’alumnat que presenta NESE. 

*Participar en el seguiment de l’evolució dels alumnes i en l’actualització dels 

corresponents informes. 

*Fer un seguiment acurat dels alumnes de la modalitat d’escolarització combinada. 

*Coordinar el procés d’avaluació psicopedagògica per identificar necessitats específiques 

de suport educatiu. 

 Promoure l’apropament i la cooperació entre els centres educatius i les famílies. 

*Col·laborar amb el centre educatiu en l’establiment de mesures i programes afavoridors de 

les relacions amb les famílies i altres institucions del sector. 

*Col·laborar en la detecció i prevenció de qualsevol indicador de risc de situacions 

sociofamiliars desfavorides. 
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FUNCIONS I ACTUACIONS RELACIONADES AMB EL SECTOR 

 *Coordinacions amb Sanitat (Neuropediatra, pediatria,IBSMIA,...) 

 *Coordinacions amb Serveis Socials, Protecció de menors,.. 

 *Coordinacions amb l’EAP, IES, SVAP, SEDIAPs,.. 

 *Assistir a les reunions tècniques a l’EOEP Palma 2 (1 mensual) 

 -Etc 

 

b) Un professor tècnic de serveis a la comunitat (PTSC) adscrit a l’equip d’orientació 

educativa (EOEP) del seu sector 

Durant el curs 19/20, la PTSC gestionarà alumnes NESE d'Incorporació tardana i de 

Condicions personals/Història escolar. En principi tindrà assignat un dia de visita al centre 

al mes, que serà un dimarts, però funcionarà a demanda. 

 

c) Els/les mestres de suport educatiu (PT) que atenguin el centre 

Durant el curs 19/20 el centre disposarà de 3 mestres especialistes en pedagogia 

terapèutica. Les seves funcions són: 

•Participar en la detecció i valoració del possible alumnat NESE. 

•Intervenció; tant directa com indirecta a l'alumnat que així ho requereixi. 

•Col·laborar amb els/les tutors/es en l'elaboració d'adaptacions curriculars i/o informes 

NESE, Pla individual de l’alumnat amb Altes Capacitats, així com en la preparació i 

adaptació d'activitats i materials. 

•Col·laborar amb les famílies per dur a terme un treball cohesionat escola-família. 

•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. 

 

d) Els/les mestres de l’especialitat d’audició i llenguatge (AL) que atenguin el centre 

Durant el curs 19/20 el centre disposarà d’un mestre especialista en audició i llenguatge 

(AL). Les seves funcions són: 

•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. 
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•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 les famílies per dur a terme un treball cohesionat escola-família. 

•Coordinar-se amb altres professionals del centre. 

•Coordinar-se amb altres professionals externs del centre. 

 

e) Els auxiliars tècnics educatius (ATE) 

Durant el curs 19/20 el centre disposarà d’una auxiliar tècnica educativa (ATE). Les 

funcions a realitzar seran: 

•Donar suport i col·laborar amb l'equip educatiu en general i amb el/la  tutor/a en particular 

respecte a l'atenció de l'alumnat de 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)  Fisioterapeutes 

Durant el curs 19/20 el centre disposarà d’una Fisioterapeuta compartida (Fisio). Les 

seves funcions són: 

•Atendre l’alumnat amb dificultats motòriques. 

•Assessorar als/a les mestres per facilitar l'accés de l’alumnat a les competències 

curriculars (educació física, mobiliari de l'aula). 

•Informar les famílies intercanviant informació respecte a l’alumnat atès. 

 

g) Mestres addicionals d’infantil 

Durant el curs 19/20 el centre disposarà de 5 mestres de suport +1. Les seves funcions 

són: 

•Participar en la metodologia de treball per ambients a educació Infantil, fent-se càrrec del 
desenvolupament d'un ambient. 
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•Donar suport a les diferents aules d'educació infantil per atendre les necessitats de 
l'alumnat. 
•Substituir a les tutores en cas d'absència. 
 

2. OBJECTIUS PROPOSATS 

 •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 a 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. 

 •Fer un full de proposta pedagògica d'aula amb les intervencions de l’alumnat NEE. 

 •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 per al professorat i un espai creatiu i 

motivador per a l’alumnat. 

 •Col·laborar amb la implantació i desenvolupament dels programes següents: 

• Protocol de detecció i intervenció d’altes capacitats. 

• Elaborar proposta de protocol de dol a l’escola. 

• Convivència i resolució de conflictes(educació emocional,…) 

 Fer tallers de llenguatge amb l’alumnat de 4, 5 i 6 anys, prioritzant aquells que puguin 

tenir més dificultats a nivell oral. 

 Prioritzar l’adquisició de la lectoescriptura a 1r de primària a través de grups flexibles. 

 Proposar un protocol d’actuació per al dol en el centre educatiu. 

 

3. ACTUACIONS PER A LA CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS PROPOSATS 

(INCLOURE TAMBÉ ELS PROGRAMES) 

3.1 Coordinació amb altres serveis externs que poden incidir en l'equip de suport 

– Coordinació amb serveis externs, Ajuntament (treballadora social, educadora de 

carrer,logopeda...) 

– Coordinació amb l’ASCE de la Salle,  UVAI  de TEA( 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, UVAT; gabinets privats. 

 

3.2 Programes 

El centre educatiu durà a terme dins els marc de la UOEP dos programes que s’annexen al 

pla 

-  Detecció i intervenció d’alumnat d’altes capacitats: protocol de detecció i protocol 

d’intervenció amb altes capacitats. 

-  Mesures d’atenció a la diversitat (Programes especificats al Programa d’actuació del 

Servei d’orientació educativa) 

3.3 Altres 

- Reunions amb l’orientadora. 

- Grups flexibles a 1r de primària per treballar la lectoescriptura. 

- Grups de suport amb alumnes d’altes capacitats. 

- Suports dins i fora de l’aula amb alumnes NESE. 

- Coordinacions entre l’equip de suport i els tutors. 

- Col·laboració i assistència a les entrevistes entre famílies i tutors/es d’alumnat NESE. 

- Preparació de material als passadissos en forma de circuit dirigit especialment a alumnes 

TDA-H. 

 

4. ORGANITZACIÓ DELS SUPORTS EDUCATIUS 

4.1. 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 2019 són: 

• 22 alumnes amb necessitats educatives especials (NEE). 

• 39 alumnes amb dificultats específiques d'aprenentatge (DEA). 

• 2 alumnes per condicions personals i/o d'història escolar (CP/HE).  

• 7 incorporacions tardanes (IT). 

• 15 alumnes d'altes capacitats (AC). 
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4.2 Organització dels suports: professionals, horaris individuals i de suport, 

modalitat de suport 

Els recursos es distribuiran de la següent manera: 

•1 mestra PT assignada a 4t, 5è i 6è d’educació infantil i a 3r d’educació primària. 

•1 mestre PT assignada a 1r, 2n de primària. 

•1 mestra PT assignada a 4t, 5è i 6è de primària.. 

•1 mestre especialista en audició i llenguatge.  

•1 orientadora. 

•1 PTSC (EOEP Palma2) 

•1 ATE amb dedicació als alumnes de NEE que ho requereixen per la seva particularitat. 

•1 fisioterapeuta amb 1 sessió setmanal de dedicació a un alumne NEE que així consta a la 

butlleta corresponent. 

•5 mestres de suport (+1) a Educació infantil. 

•Els suports a l’alumnat es realitzaran majoritàriament dins l’aula ordinària, segons les 

necessitats dels infants 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 el 

Pla individual d’alumnat amb Altes Capacitats. Les intervencions es duran a terme tan dins 

l’aula com, en casos excepcionals, fora d’ella. 

•L'ATE atendrà l’alumnat NEE que ho requereixi. 

•S'atendrà prioritàriament a l'alumnat que estigui identificat com alumnat NESE 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 l’alumnat NEE, 

conjuntament entre tots els/les professionals que hagin intervingut i es facilitarà a les 

famílies. 

•L'AL atendrà prioritàriament l’alumnat amb NEE i DEA que tinguin trastorns de llenguatge. 

 

Les reunions de la UOEP es duen a terme individualment amb l’orientadora i amb tot 

l’equip, és a dir: ens reunirem quinzenalment tot l’equip i les caps d’estudis i també 

quinzenalment amb l'orientadora amb cada membre de l’equip (d’aquesta manera 
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assegurem  un seguiment més acurat de les intervencions que es duen a terme amb 

l’alumnat). Cada membre de l’equip de suport fa el traspàs corresponent als/a les mestres 

pertinents,i si és necessari els/les mestres també assisteixen a aquestes reunions. 

Dins la mesura del possible l’equip de suport assistirà a totes les reunions convocades pels 
tutors amb les famílies dels infants que intervenen i a les reunions dels tutors amb 
l’orientadora. 
 
5. COORDINACIÓ DE LA UOEP 
La coordinació del la UOEP serà assumida per l’orientadora del centre. Les seves funcions 

són: 

1.Coordinar l’elaboració de la proposta dels programes anuals d’actuació de la UOEP i de 

la seva memòria final de curs i vetllar per la seva aplicació, compliment i avaluació. 

2.Coordinar les activitats de la UOEP i convocar, presidir  les reunions. 

3.Col•laborar amb la cap d’estudis en l’organització d’espais, temps i instal•lacions per 

aplicar correctament de les mesures d’atenció a la diversitat. 

4.Coordinar l’elaboració i fer el seguiment dels plans de treball i les programacions docents 

incloses dins dels programes d’atenció a la diversitat, acció tutorial i orientació educativa 

per al desenvolupament dels alumnes. 

5.Participar en les reunions dels òrgans de coordinació del centre. 

6.Participar en totes les reunions de coordinació que siguin convocades per les diferents 
estructures de l’administració educativa. 
 
6.ESTABLIMENT DEL PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ DEL PLA 
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. 

•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. 
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PROGRAMA D’ACTUACIÓ DEL SERVEI D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA 

El model d’aquest pla d’actuació  està basat amb el que indiquen les instruccions pels serveis d’orientació 
del curs 2019/2020 i amb l’ordre del Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 22 de maig de 2019 per 
la qual es regula el funcionament dels serveis d’orientació educativa, social i professional de les Illes 
Balears. 
 

CENTRE: CEIP AINA MOLL I MARQUÈS 

ADREÇA Bisbe Berenguer de Palou,6 TELÈFON 971710019 

MAIL ceipainamoll@educaciocaib.eu WEB: http://ceipainamoll.wordpress.com 

HORARI 
CENTRE 

8.30h-14.30h 

MEMBRES 
EQUIP 
DIRECTIU 

Directora:  Aina Porcel 
Cap d’Estudis:  Aina Garcias/Cati Bibiloni 
Secretària:  Inma Pastor 

INSPECTOR/A Gabriel Timoner 

SERVEIS  ESCOLA MATINERA  SI  MENJADOR SI 

 

SERVEI D’ORIENTACIÓ  EOEP PALMA – 2 SEU/SUBSEU:  

ORIENTADOR/A: 
 

MARIA ANTÒNIA GARCIA  TÈCNIC SERVEIS A LA 
COMUNITAT (PTSC): 

Amalia Lezaun 

Dia i periodicitat DIARI (MENYS UN 
DIVENDRES  MENSUAL) 

Dia i periodicitat A demanda 

Horari  periodes 
lectius  

8.30H-13.30H ATENCIÓ A 
L’ALUMNAT (FAMÍLIES, 
TUTORS,UVAI,  RECURSOS 
EXTERNS,…) 

Horari  periodes 
lectius  

8.30H-13.30H ATENCIÓ 
A L’ALUMNAT 
(FAMÍLIES, TUTORS, 
RECURSOS EXTERNS,…) 

Horari periodes 
complementaris  

13.30H-14.30H: REUNIÓ 
AMB L’E.SUPORT, 
CLAUSTRE, CCP,…  

Horari periodes 
complementaris  

13.30H-14.30H: REUNIÓ 
AMB L’E.SUPORT, … 

 

MEMBRES DE L’EQUIP DE SUPORT: 

Pedagogia terapèutica (PT):  3 
Audició i llenguatge (AL): 1 
Atenció a la diversitat (AD): 0 
Auxiliar tècnic educatiu (ATE): 1 
Fisioterapeuta educatiu:  1 hora setmanal 
 

UVAI:  ASPAS  
Sol·licitat UVAI TEA I UVAT (Ajudes tècniques) 
 

OBJECTIUS DEL SERVEI D’ORIENTACIÓ I DE L’EQUIP DE SUPORT 
Es desenvoluparan les funcions que s’especifiquen a les Instruccions pels Serveis d’Orientació 
2019/2020. A continuació però  s’especifiquen dos programes d’actuació que es 
desenvoluparan dins el marc de les nostres funcions i seguint les instruccions del Servei 
d’Atenció a la Diversitat. 
 
 



 
PGA 19-20 CEIP AINA MOLL I MARQUÈS 
 

38 

TÍTOL DEL 
PROGRAMA 

 ALUMNAT D’ALTES CAPACITATS: DETECCIÓ I INTERVENCIÓ 

 PROTOCOL DE DETECCIÓ 

 PROTOCOL D’INTERVENCIÓ (protocol intern del centre) 

 

Àmbit ALTES CAPACITATS 

Destinataris 4rt 
EI 

5è 
EI 

6è 
 EI 

1r  
EP 

2n  
EP 

3r  
EP 

4t  
EP 

5è  
EP 

6è  
EP 

Temporalització Anual 

 

FONAMENTACIÓ 

Aquest programa es fonamenta en els següents documents: 

- “Protocol d’identificació i avaluació de l’alumnat d’altes capacitats intel·lectuals en 

centres escolars” (Publicació de l’IRIE .Núm. 14-2-2015) 

- Castelló Tarrida, A.; De Batlle Estapé, C.C. (1998). Aspectos teóricos e instrumentales 

en la identificación del alumnado superdotado y talentoso. Propuesta de un protocolo. 

FAISCA, Revista de altas capacidades ( Vol. 6) 

- Experiencias de atención educativa con el alumnado de altas capacidades .Generalitat 

de València 

 

OBJECTIUS GENERALS 

1. Conscienciar el professorat per reconèixer i donar una resposta adequada a l’alumnat 

amb altes capacitats (preferentment a 1r d’educació primària.) 

2. Detectar l’alumnat amb possibles altes capacitats.(Protocol de detecció ). 

3. Realitzar l’avaluació psicopedagògica de l’alumnat amb altes capacitats i la revaloració 

en casos determinats. 

4. Elaborar un protocol de seguiment i planificació de les mesures d’intervenció amb 

l’alumnat d’altes capacitats. 

5. Assessorar en la intervenció amb l’alumnat amb altes capacitats. 

 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

1. Donar difusió del “Protocol d’identificació i avaluació de l’alumnat d’altes capacitats 

intel·lectuals en centre escolar”. 

2. Millorar la formació del professorat en el coneixement de les NESE d’aquest alumnat. 
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3. Facilitar la detecció i derivació de les demandes individuals d’altres cursos d’Ed. 

Primària en que no s’apliqui el protocol. 

4. Sensibilitzar el professorat  per la detecció l’alumnat d’educació infantil (precocitat) 

5. Potenciar la participació de la família en la detecció i intervenció . 

6. Aplicar el protocol de detecció  en col•laboració entre tot l’equip docent de primer 

cicle, equip de suport i equip directiu. 

7. Realitzar l’avaluació psicopedagògica de l’alumnat detectat amb el protocol en el 1r. 

cicle d’EP i en les demanades individuals d’altres cursos d’Ed. Primària i educació 

Infantil. 

8. Fer un seguiment acurat de la intervenció amb l’alumnat d’altes capacitats. 

9. Donar a conèixer bibliografia i recursos per a la intervenció.(Carpeta digital) 

10. Assessorar en el disseny i aplicació de la resposta educativa més adient en cada cas.  

11. Elaborar un protocol intern de la planificació de les mesures a dur a terme. 

12. Elaborar els documents necessaris per a la recollida d’informació dels alumnes: 

qüestionaris, registres,... 

13. Realitzar les revisions de les avaluacions psicopedagògiques així com la revisió dels 

respectius informes d’intervenció. 

14. Col·laborar amb la organització dels suports per fer la intervenció. 

15. Realitzar reunions per donar a conèixer el protocol intern per planificar les tasques a 

realitzar amb l’alumnat. 

16. Fer reunions de seguiment de les mesures. 

17. Fomentar les pràctiques educatives més adequades per a l’alumnat amb altes 

capacitats: agrupament, enriquiment, mentories i acceleració. 

18. Assessorar les famílies en el coneixement de les necessitats del seu fill/a i de cóm 

donar resposta a les mateixes (necessitats emocionals, de socialització, enriquiment 

extracurricular, pensament divergent...) 

ESTRATÈGIES D’ACTUACIÓ 

- Reunió amb l’equip docent de 1r cicle: per presentar el Protocol de detecció; per analitzar 

les dades obtingudes; per organitzar la resposta educativa; per realitzar el pla individual de 

l’alumne/a amb necessitats específiques de suport educatiu associades a AACC 

- Informació a la CCP. 
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- Reunions amb l’equip directiu per planificar l’aplicació del protocol de detecció i el protocol 

d’intervenció. 

- Reunions amb les famílies dels infants que han estat detectats i/o que es presenten 

demandes d’avaluació pscicopedagògica. 

- Reunions amb l’equip de suport i els tutors per fer el seguiment dels protocols. 

- Reunions amb l’equip de suport i els tutors d’altres cursos per fer el seguiment dels Plans 

Individuals per AACC. 

- Aplicació de proves psicopedagògiques seguint el protocol (observacions dins l’aula, proves 

psicomètriques, informació dels docents...) 

- Fer un seguiment acurat de la intervenció amb l’alumnat d’altes capacitats. 

- Donar a conèixer bibliografia i recursos per la intervenció. 

- Assessorament  en el disseny i aplicació de la resposta educativa més adient en cada cas.  

- Elaboració d’un protocol intern de la planificació de les mesures a dur a terme. 

- Elaboració dels documents necessaris per a la recollida d’informació de l’alumnat: 

qüestionaris, registres,... 

- Realització de les revisions de les avaluacions psicopedagògiques així com la revisió dels 

respectius informes d’intervenció. 

- Col·laboració amb la organització dels suports per fer la intervenció. 

- Realització de reunions per donar a conèixer el protocol intern per planificar les tasques a 

realitzar amb l’alumnat. 

- Realització de reunions de seguiment de les mesures. 

- Promoure  les pràctiques educatives més adequades per a l’alumnat amb altes capacitats: 

agrupament, enriquiment, mentories i acceleració. 

 

RECURSOS 

- BOIB, núm. 39 del 1 d’abril de 2017. Resolució que s’aprova les instruccions que regulen les 

mesures de flexibilització de l’alumnat amb altes capacitats. 

- Protocol d’identificació i avaluació de l’alumnat d’altes capacitats intel·lectuals en centres 

escolars (Publicació de l’IRIE .Núm. 14-2-2015).  

- Pla individual de l’alumne/a amb necessitats específiques de suport educatiu associades a 

altes capacitats per al curs 2019-2020. 

http://www.caib.es/sites/diversitat/ca/protocol_didentificacio_i_avaluacio_de_lalumnat_daltes_capacitats_intellectuals-85092/
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- Castelló Tarrida, A.; De Batlle Estapé, C.C. (1998). Aspectos teóricos e instrumentales en la 

identificación del alumnado superdotado y talentoso. Propuesta de un protocolo. FAISCA, 

Revista de altas capacidades ( Vol. 6). 

- Elices Simón, J.A.; Palazuelo Martínez, Mª.M.; Del Caño Sánchez, M. (2013). Alumnos con 

altas capacidades intelectuales: características, evaluació y respuesta educativa. 

CEPE,Madrid. 

- Arocas Sanchís, E.; Vera Lluch,G. (). Altas capacidades intelectuales. Programa de 

enriquecimiento curricular. CEPE, Madrid. 

AVALUACIÓ /INDICADORS D’AVALUACIÓ 

- Avaluació quantitativa: 

 registre de les actuacions fetes 

 nombre d’alumnat detectat 

 canvis de les metodologies d’aula 

 reunions de seguiment amb el professorat 

 reunions de seguiment de professorat i famílies 

 reunions de seguiment  de les famílies amb el servei d’orientació 

 aplicació de pràctiques específiques d’alumnat amb AACC 

 resultats de les avaluacions trimestrals 

- Avaluació qualitativa :  

 grau de satisfacció i/o en l’aplicació del Protocol de Detecció i en l’aplicació del 

protocol elaborat internament de la planificació de les mesures d’intervenció 

 grau de sensibilització del professorat sobre la detecció i la intervenció amb 

l’alumnat amb AACC 

 grau d’implicació dels professionals i de les famílies 

 grau d’implicació del professorat amb els seguiment de les mesures 

 grau de satisfacció dels resultats de l’alumnat  

 grau de satisfacció de les famílies 
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PROGRAMA D’ACTUACIÓ DEL SERVEI D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA 

 

TÍTOL DEL 
PROGRAMA 

MESURES ATENCIÓ A LA  DIVERSITAT 

Àmbit NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU  

Destinataris 4rt 
EI 

5è 
EI 

6è 
 EI 

1r  
EP 

2n  
EP 

3r  
EP 

4t  
EP 

5è  
EP 

6è  
EP 

Temporalització Anual 
 

 

FONAMENTACIÓ 

 
 El capítol I del títol II de la Llei orgànica 2/2006 fa referència a l’alumnat amb necessitat 

específica de suport educatiu. 

 Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l’atenció i els drets de la infància i l’adolescència de les Illes 

Balears posa especial atenció en el sistema de protecció de la persona    menor d’edat i en el 

reconeixement dels seus drets. 

  Instrucció 14/2018 de 18 de juliol de la directora general de primera infància, innovació  i 

comunitat educativa que regula el funcionament dels serveis d’orientació als centres de segon cicle 

d’educació infantil i primària. 

 Decret  39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció a la  diversitat. 

 

OBJECTIUS GENERALS 

 Detectar i prevenir possibles necessitats específiques de suport educatiu de l'alumnat de 

l'etapa d'Educació Infantil i Primària i dur el seguiment de l’alumnat que malgrat no presenti 

NESE necessita d’una intervenció. 

 Actualitzar i Informar de les mesures d’atenció  a la diversitat i els processos a seguir. 

 Elaborar una proposta de  protocol de “Dol al centre educatiu”. 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

1. Establir línies estables de coordinació amb el professorat  de suport i amb els/les 

tutors/es i especialistes. 

2. Detectar signes d'alarma mitjançant l' instrument de detecció. 

3. Especificar els criteris per elaborar una demanda d'intervenció al servei d’orientació de 

caire psicopedagògic o socio-familiar. 

4. Proposar estratègies i mesures d'intervenció ordinàries davant de determinades 
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necessitats educatives. 

5. Detectar alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu, i proposar els 

recursos més adients, la proposta de modalitat d'escolarització més adequada i la 

metodologia i estratègies d'intervenció adequats. 

6. Establir reunions amb les famílies per a facilitar pautes d’intervenció i detecció de 

possibles necessitats educatives . 

7. Dur a terme les reunions pertinents amb els recursos externs de Sanitat (IBSMIA, 

neuropediatria ,EADISOC,...) així com  amb UVAT, les UVAIs d’ASPAS, TEA,... 

8. Elaborar una proposta de  protocol de “Dol al centre educatiu” 

9. Dur a terme reunions amb el claustre per  actualitzar els protocols, informacions vàries,... 

10. Dur a terme reunions amb el professorat de traspàs d’informacions d’alumnat amb  NESE 

11. Fer reunions de temàtiques diverses a petició del claustre: TEA,... 

 

ESTRATÈGIES D’ACTUACIÓ 

1. Realitzar reunions quinzenals amb cada membre de l’equip de suport i  quinzenals amb 

tots els membres de l’equip de suport  i cap d’estudis. 

2. Fer el seguiment de l’alumnat amb el/la tutor/a i l’equip de suport  

3. Fer reunions amb l’equip directiu per a planificar tasques necessàries d’atenció a la 

diversitat. 

4. Planificar i realitzar reunions amb els cicles per a actualitzar temes d’atenció a la 

diversitat i procediments. 

5. Realitzar i coordinar les reunions amb els tècnics dels equips de TEA, UVAT, ASPAS ... 

6. Fer les coordinacions  amb els Serveis Socials de la zona. 

7. Dur a terme  reunions amb Protecció del Menor. 

8. Dur a terme reunions amb els professionals externs que atenen als alumnes: 

neuropediatria, psiquiatria, pediatria,... 

9. Facilitar graelles de desenvolupament de les edats corresponents per tal de tenir un 

referent més concret a l’hora d’assenyalar els signes d’alarma. 

10. Facilitar  documents relacionats amb l’atenció a la diversitat. 
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RECURSOS 

- Graelles de desenvolupament per edats  
- Orientacions alumnat NESE 
-Documents dels procediments per a realitzar demandes d’avaluació, així com nomenclatures 
d’atenció a la diversitat. 
-Etc 
 

AVALUACIÓ /INDICADORS D’AVALUACIÓ 

- Grau d’implicació dels/de les professionals que intervenen. 
- Adequació de les demandes d’intervenció. 
- Adequació de la resposta educativa individual i grupal a les necessitats detectades. 
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6.2..Programa de formació en el centre 

   
 

 
 

Annex II 
 
PROJECTE DEFINITIU CONJUNT DEL COORDINADOR I L’ASSESSOR 
 
Tipus de modalitat formativa: 
 

Modalitat formativa (FdC, FeC, FiC) Formació en centre 

 

1.- DADES GENERALS DE L’ACTIVITAT 
 

Títol del programa de 
formació 

Reflexionem sobre les matemàtiques al CEIP Aina Moll i 
Marquès 

Línia estratègica de 
referència 

7. Actualització científica, tècnica i de col·lectius específics: 
competència matemàtica 

Modalitat formativa 
 

Formació en Centres (FEC) Durada  20 h 

Centre/es participant/s 
 

CEIP Aina Moll i Marquès 

 

Telèfon del centre: 971710019 Adreça electrònica  ceipainamoll@educaib.eu 

 
2.- INTRODUCCIÓ JUSTIFICATIVA 
En un centre tan gran com el nostre, ens trobem amb la necessitat de crear un espai per posar 
en comú les necessitats, mancances i punts forts del treball que s’està duent a terme, i així poder 
establir una proposta conjunta, tot això, aprofundint en els aspectes metodològics de l’ 
aprenentatge de la competència matemàtica. 
 
3.-OBJECTIUS DE L'ACTIVITAT 
Procurar que siguin el més concrets, avaluables, compartits i poc nombrosos possible 
 

Objectius 

1. Posar en comú les mancances, necessitats i punts forts d’allò que actualment s’està 
duent a terme a les aules a matemàtiques. 

2. Conèixer metodologies innovadores per al desenvolupament del pensament matemàtic. 
3. Treballar les matemàtiques d'una manera vivencial, manipulativa, lúdica i participativa. 
4. Experimentar canvis a l'aula i construir acords de centre al respecte. 

 
Grau de consecució dels objectius (a emplenar al final de la formació a la MEMÒRIA) 
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4.-CONTINGUTS 
A mode de mapa de ruta, intentar seqüenciar els continguts sessió a sessió (sempre que sigui 
possible) 
 

Continguts 

 Estratègies metodològiques per aconseguir aprenentatges significatius a l’àrea de 
matemàtiques. 

 Els contextos d'aprenentatge idonis per a l'ensenyament de les matemàtiques: situacions 
de vida quotidiana, projectes col·lectius d’aula, recursos culturals i materials i experiències 
didàctiques. 

 
5.- METODOLOGIA DE TREBALL (intervenció assessor, ponències, entorn virtual i 
compromisos dels/de les participants ) 
Millorar la pràctica docent i fomentar processos de reflexió en el tema mitjançant la creació de 
grups de treball cooperatiu. 
Posar en comú i analitzar la transferència feta a l'aula. 
Hi haurà un 30% de ponència externa. 

Intervenció assessor 

- 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 

Ponències externes 

M Àngels Portilla, professora d’infantil al CEIP Son Anglada 
Mònica Martín, professora de primària al CEIP Rafal Vell 

Compromisos dels participants 

-Assistir d’una forma activa i participativa a les sessions presencials de la formació amb 
formadors externs. 
-Compartir entre els companys les experiències realitzades durant la formació i la transferència a 
les aules. 
-Participar d’una forma activa a l’entorn virtual acordat per compartir. 
-Presentar la seva transferència a l’aula als companys i documentar-la (s’ha d’adjuntar a la 
memòria exemples d’aquesta documentació). 

Entorn virtual 

Classroom 

 
Valoració del: (a emplenar al final de la formació a la MEMÒRIA) 
 

6.- PROPOSTA D’APLICACIÓ  

 

Aplicacions previstes dins les aules i/o dins el centre. 

 Anàlisi del treball que es fa al centre en relació a la competència matemàtica.  
 Acordar canvis de centre en el tractament de les matemàtiques. 
 Anàlisi, reflexió, disseny, creació i avaluació d’experiències matemàtiques vives i properes 

a la realitat de l’alumnat. 

Transferència a l’alumnat 

 Diversificació de les eines metodològiques que es fan servir a les matemàtiques. 
 Les matemàtiques com a part de la vida, de l’aula i del centre. 

 
Descripció i valoració dels canvis produïts en  l’organització del centre o en el treball a 
l’aula  (a emplenar al final de la formació a la MEMÒRIA) 
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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 compartir a l'entorn virtual 
de la formació evidències de la transferència a l'aula junt amb una reflexió personal individual. 
 

8.- ORGANITZACIÓ 

 

Durada: La durada ha d’incloure les sessions presencials, virtuals i d’aplicació 

 

Tipus d’activitats formatives Durada total:   20  h 

Ponència externa (màxim un 30%) 
Màx:    6 h / 
Previstes: 6 

Entorn virtual (màxim un 10%): GSuite 
Màx:   2 h / 
Previstes: 2 

Activitats per l’avaluació de la formació (mínim 10%) 
Mín:   2  h / 
Previstes: 4 

Transferència per a la pràctica educativa (mínim un 30%) 
Mín:   6  h / 
Previstes: 8 

Preparació material, estratègies, recursos (grups de treball) 3 

Pràctica reflexiva de la ponència 3 

Experimentació pràctica a l’aula (elaboració de material, 
reflexió i  resultats) 

2 

Assessorament entre iguals i intercanvi d’experiències 2 

Mentoria o assessorament col·laboratiu 
 

Visites a altres centres o entitats relacionades amb el 
programa formatiu  

Tallers pràctics d’experimentació pràctica 
 

 

Calendari: Procurar que no es dilati gaire en el temps. Atenció a les vespres de festes. 

 

Sessió Data i horari Tipus de sessió / 
activitat formativa 

Fase de la pràctica 
reflexiva 

Dinamitzador/a 

1ª 
Dilluns, 30 de 
setembre   
15:30 - 17:30 

Avaluació inicial  
Concreció i definició 
d’objectius de millora 

Assessor 

2ª 
Dilluns, 21 
d’octubre 
15:30 - 17:30 

Ponència externa Contrast amb experts 
M Àngels 
Portilla 



 
PGA 19-20 CEIP AINA MOLL I MARQUÈS 
 

48 

3ª 
Dilluns, 28 
d’octubre 
15:30 - 17:30 

Reflexió ponència i 
grups de treball 

Disseny de les propostes 
i activitats d’aula i/o 
centre 

Assessor 

4ª 
Dilluns, 2 de 
desembre 
15:30-17:30 

Ponència externa Contrast amb experts 
M Àngels 
Portilla 

5ª 
Dilluns, 9 de 
desembre 
15:30-17:30 

Reflexió ponència i 
grups de treball 

Disseny de les propostes 
i activitats d’aula i/o 
centre 

Assessor 

6ª 
Dilluns, 27 de 
gener 
15:30-17:30 

Ponència externa Contrast amb experts Mònica Martín 

7ª 
Dilluns, 10 de 
febrer 
15:30-17:30 

Reflexió ponència i 
grups de treball 

Disseny de les propostes 
i activitats d’aula i/o 
centre 

Assessor 

8ª 
Dilluns, 9 de 
març 
15:30-17:30 

Intercanvi 
d’experiències 

Valoració del 
funcionament de les 
activitats i estratègies 

Assessor 

9ª 
Dilluns 30 de 
març 
15:30-17:30 

Avaluació final 
Avaluació dels objectius 
de millora i presa de 
decisions 

Assessor 

 

 

Valoració de:  (a emplenar al final de la formació a la MEMÒRIA) 
 les condicions de la durada i l’horari  
 del calendari de l’activitat  
 de les condicions de l’espai  

 
 

9.- COMPROMISOS 

 
CEP 

 Gestionar l’expedient econòmic i administratiu del projecte.  
 Programar i finançar ponències externes, si s’escau.  
 Difondre les bones pràctiques. 

Assessor 
 Assessorar en el disseny, desenvolupament i avaluació de l’activitat.  
 Avaluar conjuntament amb el coordinador/a l’activitat. 
 Acompanyar en el procés de formació: facilitar l’accés als recursos pertinents, intervenir, 

si s’escau, en l’aplicació a l’aula. 
Assistents 

 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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Coordinadora 

 Vetllar per l’adequació de l’espai ,dels recursos  materials i pel compliment de  la 
puntualitat. 

 Elaborar les actes de les sessions i la memòria final. 
 Motivar els companys per dur a terme els acords presos. 
 Conduir sessions formatives sempre que l’assessor no pugui assistir a certes sessions. 
 Promoure la realització d’una carpeta pedagògica per tal de recollir l’impacte a l’aula i 

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

 

6.3.Programa d’acompanyament escolar  
Fa dos cursos que el nostre centre participa en el 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 pensem que és 
molt positiu i profitós per a l’alumnat del centre que hi pot assistir.  
 
6.4.Pla de detecció d’alumnes d’ AACC 
El Pla es desenvolupa tot seguint la proposta de la Conselleria i les  instruccions de la 
nostra Orientadora. La feina es fa en el primer nivell de primària i encara que s’inicia el 
primer trimestre, les conclusions no es tanquen fins els darrers mesos del curs escolar. 
 
6.5.Xarxes solidàries  
Durant aquest curs a educació infantil continuarem participant en el projecte de Xarxes 
Solidàries, amb l’objectiu de seguir fent conscient el nostre alumnat i 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 per al 
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/de les mestres d’ E.F. l’alumnat de 3r 
cicle realitzarem una cursa solidària on les famílies de manera voluntària podran 
aportar doblers . 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 el tercer trimestre, en dates properes al dia del llibre. 
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6.6. Pla de convivència  
Continuar aplicant les dinàmiques de cohesió de grup en la mateixa forma i temporització 
que el curs anterior ja que aquestes activitats procuren el coneixement i enriqueixen les 
relacions entre l’alumnat. 

 

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 i al drive de l'escola s’hi poden trobar  d'activitats  per a cada  tipus de dinàmica, i 
totes elles  admeten modificacions que permeten adaptar-les a l'edat dels infants i a les 
necessitats de cada grup. 
Aquest recull es va ampliant amb les aportacions de cada mestra/e. 
 
- Tornar a posar en marxa el programa d'apadrinament lector per continuar possibilitant 
les relacions comunicatives entre alumnes de diferents cursos i, en segon lloc, per 
potenciar el gust per la lectura. Hi  participaran tots els cursos d’educació primària en 
sessions quinzenals, agrupats per tutories de la següent manera: 1r i 4t; 2n i 5è; 3r i 6è. 
 
Coeducació 
- Emprar un llenguatge inclusiu no sexista en tots els àmbits comunicatius. 
- Treballar l’educació per a la igualtat a través dels contes, dels quals hi ha un recull amb 
orientacions i edat recomanada. 
- Promoure la utilització de la bibliografia i  materials d’actualització per a mestres. 
- Participar en algunes de les activitats del programa «Accions de sensibilització per a la 
promoció de la igualtat i la prevenció de la violència masclista als centres educatius en el 
marc de la celebració del 25 de novembre, dia internacional per a la eliminació de la 
violència contra les dones. Any 2019.» 
- Detectar necessitats en matèria d’igualtat d’oportunitats d’ambdós sexes i sensibilitzar 
l’alumnat  en les activitats diàries per identificar i modificar situacions o conductes 
sexistes. 
- Continuar com a escola adherida al Grup d’escoles pel feminisme. 
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Annex A. PROGRAMACIÓ DE SERVEIS I D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I 
EXTRAESCOLARS   
A1.Activitats complementàries  
El professorat de tots els nivells i/o especialitats aprofitarà totes aquelles activitats que 
siguin d’interès del seu alumnat i que puguin sorgir al llarg del curs escolar. 
 
Es valorarà la relació d’aquestes activitats amb el contingut curricular 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 (treballar a les tutories)  
• Carnestoltes  
• Festival de primavera (de 1er a 5è) 

• Jornades culturals (tema: “Esports, salut i cultura”) 

• Festa de graduació (6è) 

• Dia dels drets de la INFÀNCIA (treballar a les tutories i, si escau, adhesió a la 
proposta d’Unicef). 

• Dia de la DONA (Participació a les activitats proposades per al mes de novembre) 
 
 
SORTIDES I ACTIVITATS AL CENTRE 
Educació Infantil  
3 anys 
- La bibliotecària Lila:  14 novembre 
- El follet groguet: 13 febrer 

-Granja Jovent: 16 de març. 
-En patufet i les set cabretes: 23 abril 
 
4 anys 

-Granja d’Esporles: 25 d’octubre. 
-Teatre ioga: 15 novembre. 
-Granja Sa Cabaneta: 13 de març. 
-La flor romanial: 21 abril. 
-Les aventures de gepeto i pinotxo: 4 febrer. 
-La flor romanial: 21 abril 

 

5 anys 
- La bibliotecaria Lila:  29 octubre 
-S’Olivaret: 8 de novembre. 
-La princesa que feia llaüts: 22 novembre 
-Els músics de Bremen:5 març. 
-El senyor dels contes: 24 abril. 
-Colònies “Es Burotell”: 20 i 21 de maig. 
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Primer cicle primària  
Primer de primària 
-Cos humà a la Fundació March (5,6,7 de novembre). 
-Rodacubs (14 de novembre) 
-Cantar nadales a la Residència del carrer Oms (darrera setmana de classe del mes de 
desembre). 
-Palma Aquàrium (7 de maig). 
-Jardi botànic de Sóller o Camp d’aprenentatge de Son Ferriol. 
-Activitat al Caixafòrum (segons interès curricular). 
-“En Joan des fabiolet”: 10 de març. 
-“Drum team” percussió i ritme: 1, 2, 4 de juny. 
 
Segon de primària 
- Rodacubs (14 de novembre) 
-Visita a l’Ajuntament (20 de novembre) 

-Visita a la fàbrica Quely (12 de març) 
-Taller estratègies dels éssers vius”  al Caixaforum (27 i 28 d’abril) 
-Palma Aquàrium (19 de maig) 
-Camp d’aprenentatge de Son Ferriol. 
-Visita al museu del «Baluard», pendent de confirmació. 
-Taller al Caixaforum i d’altres a concretar segons interès curricular. 
-Música Ma(g)estro: 18 de març. 
-“Un bosc a la paret”: 6 de febrer. 
 
Segon cicle primària 
Tercer de Primària 
- Teatre a l'escola: El senyor dels contes. 
- Contacontes matemàtic. Cent Mat. (Pendent de confirmar) 
- Activitat d'arquitectura i matemàtiques. (Pendent de confirmar) 
- Escull. Activitats esportives. (Pendent de confirmar) 
- Teatre en anglès: 1 i 2 d’abril. “The funny Frankenstein” 
- Excursió a peu. (Pendent de concretar el lloc) 
-Activitat musical PAPAGENO: novembre 
-Taller de percussió: febrer (sense confimar) 
 
Quart de Primària 
Primer Trimestre: 
- Excursió a les Fonts  Ufanes 
- Visita guiada a la Seu. Aprofitarem per conèixer els voltants (drac de na Coca, 
Almudaina i Hort del Rei, foner balear...) 
Segon Trimestre: 
- Visita al poblat talaiòtic i al museu de Son Fornés. 
- Teatre en anglès: 1 i 2 d’abril. “The funny Frankenstein” 
- Taller de música "Instruments tradicionals". 
- Taller de música "Percussió". 
- Taller de música "Artefactes musicals". 
Tercer Trimestre: 
- Visita guiada a l'Ajuntament de Palma. 
- Sortida (a concretar) el darrer dia de curs. 
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Tercer cicle primària 

Cinquè de primària 
-1er trimestre: llibreria Rata Corner 
-2on trimestre: Palma Aquarium 

      Activitat anglès: 1 i 2 d’abril. “The funny Frankenstein” 
-3er trimestre: Taller energia a La Caixa, Serra de Tramuntana 

   Taller música “Veus i ritmes d’Orient” (Caixaforum): 20 i 22 de maig 
 
Sisè de primària 

-Octubre: Visita a La Seu. 
-Novembre: Taller: “El gust dels aliments”. 
-Novembre: Can prunera i tren de Sóller. 
-Desembre: Taller residus i reciclatge. 
-Gener: Taller “La màgia algebraica” 
-Febrer: Aquàrium. 

    Concert música “That’s a musical” (Caixaforum): 20 de febrer 

 
-Març: Passejam per ciutat alta. 

 -Abril:    Activitat anglès: 1 i 2 d’abril. “The funny Frankenstein” 
-Maig: viatge d’estudis (19,20,21 i 22) i visites als IES. 
-Juny: Cinema (darrer dia de curs) 
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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 del 
monitoratge (dos, d'acord a la ràtio d'usuaris) ja que no hi ha en el centre cap mestre/a 
voluntari/ària 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  
El servei és a càrrec de l'empresa Comensal Menjadors Escolars S.L. 

 
Hi ha tres mestres encarregades del menjador. Són na Catalina Thomás (funció de 
coordinadora), na Maria Sitges i na Neus Mas. Les mestres encarregades del servei de 
menjador es dedicaran a vetllar per la convivència i el compliment de les normes. 

 
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 de l’alumnat 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 

mestres i de les famílies, els quals, juntament amb l’equip directiu i la coordinadora de 

menjador (mestra 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. 
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Durant aquest curs escolar s’ha plantejat una nova organització respecte al moment en 

que dinen els alumnes, ja que s’ha considerat que hi ha molts d’alumnes dinant al mateix 

temps i es fa molt difícil un clima tranquil. Per aconseguir minvar els renous, les 

discussions i les converses amb un to de veu molt alt, que no afavoreixen que hi hagi un 

ambient agradable a l’hora de dinar, es fan dos torns. L’alumnat de 1r, 2n i 5è entra a 

dinar al primer torn (13:30h.); i l’alumnat de 3r, 4t i 6è entra a dinar a partir de les 14:10h. 

Cada grup d’alumnes té la seva monitora referent, que és la responsable de passar llista, 

del tema dels banys i baixar-los al menjador per començar a dinar. 

 

Durant la primera setmana del mes d’octubre les mestres encarregades del menjador, 

fan una reunió amb les monitores per aclarir dubtes i per recalcar els objectius per al bon 

funcionament del servei. 

 

Amb aquesta nova organització, les famílies poden venir a cercar als seus fills a partir de 

les 15h., que és quan s’obrin les portes. 

     

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/a mestre/a del centre hi és 
present amb la finalitat de resoldre possibles situacions conflictives. 
 
En el desenvolupament d'aquestes activitats l’alumnat usuari disposa 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/ Nit de les ànimes (31 d’octubre), torrada de 
Sant Antoni (31 de gener) i sopar a la fresca de fi de curs (19 de juny). 
 
Les famílies dels grups de 6è de primària organitzen la berenada/sopar (18 de juny) per 
celebrar la festa de graduació de l’alumnat de 6è de primària (acomiadament del centre). 
 
Les famílies dels grups de 6è d’educació infantil organitzen la berenada/sopar (12 de 
juny) per celebrar la festa de final d’etapa de l’alumnat de 5 anys. 
 
L’AMPA celebrarà vàries assemblees amb les famílies al llarg del curs.  
 
Es preveu la possibilitat de convocar alguna jornada de treball amb les famílies (algun 
cap de setmana al llarg del curs) per fer activitats relacionades amb el projecte de millora 
de pati de l’escola.  
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ANNEX B. PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE 
LLIBRES
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ANNEX C. Acta d'aprovació dels aspectes educatius de la PGA per part del claustre 

ACTA DE REUNIÓ DE CLAUSTRE ORDINARI       CURS 2019/20 
 
Identificació de la sessió 
Núm: 3 
Caràcter: ordinari 
Data: 17 d'octubre de 2019  
Horari: 13:30h-14:40h  
Lloc: aula 48 
 
Assistents 
Presideix: Aina Porcel Moll  
Cap d'estudis: Aina Garcias Arrom 
Secretària: Inmaculada Pastor Artigues 

Mestres: Mª Luisa Alemany Garrido, Antònia Balle Monjo, Catalina Barrera Cabot, 
Mónica Berruezo Guillamón, Pere Joan Bonet Forteza, Maria Bonet Mengod, Mateu 
Bosch Palmer, Aina Cladera Rian , Caridad Dato Lladó, Susana Estévez Sáez, Maria 
A. Fayos Máñez, Mª Carmen Fernández Socias, Marina Ferrer Gallardo, Antònia 
Figuerola Tomás, Natàlia Fuster Cirer, Mª Antònia Garcia, Barceló, Mª Eugènia Guillén 
Alonso, Antònia Isern Moyà, Magdalena Llabrés Picó, Francisco Maimó Garcías, 
Dolores Marina Guixá, Francisca Mestre Soler , Bartomeu Miralles Pérez, José Luís 
Morales Ordóñez, Mª Teresa Nicolau Amengual , Eva Mª Nieto Rodríguez, Guillem 
Lluis Pallicer Barceló, Francisca Pons Ferrà, Antònia Mª Riutort Blanes, Joana Mª 
Rodríguez Saura, Esperança Sabater Sampol , Carme Salom Ramon, Sebastian Sans 
Julià, Rocío Serra Vadell, Maria Sitges Mesquida, Raquel Tarongí Capllonch, Catalina 
T. Thomas Planas, Lucia Valdivia Martínez, Margalida Vaquer Riera, Maria Vaquer 
Vicens, Antònia Vidal Pizà. 

Absents 

Catalina Bibiloni Forteza (llicència per assistir a curs de formació), M. Àngels Buades 
Castell (baixa mèdica), Mateu Forteza Capllonch (baixa mèdica), Gregòria Gracia Vidal 
(mestra compartida, dia no assignat al centre). 

Ordre del dia 

1. Aprovació si cal de l'acta anterior 
2. Aprovació si cal dels aspectes educatius de la PGA curs 2019/20 
3. Participació si cal Programa d’Acompanyament Escolar 
4. Torn obert de paraula 

Desenvolupament de la sessió i acords  
1.Aprovació si cal de l'acta anterior 
Acord 
S'aprova l'acta anterior. 
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2.Aprovació si cal dels aspectes educatius de la PGA curs 2019/20 
N'Aina Porcel exposa els tres punts que a nivell de centre cal concretar: festival de 
primavera, tallers jornades culturals i reciclatge. També recorda la importància de fer 
constar en la PGA totes les sortides previstes, així com les festes previstes per l'AMPA. 

.Festival de primavera: recorda que hi participarà l'alumnat de primària (de 1r a 5è 
nivell) i que ara mateix els cicles no han concretat quina serà la seva participació 
(actuacions, balls, desfilades, representacions... relacionades amb l'esport). Davant la 
proposta de fer dues sessions (una per a les famílies i l'altra per a l'alumnat) es comenta 
que convé esperar a veure els resultats i considerar si té la qualitat suficient per obrir-ho 
a les famílies. Es proposa que l'organització es dugui des de la comissió de festes i la 
directora demana si tots els cicles assumiran les decisions de la comissió o si serà difícil 
tancar res. Es fan diferents comentaris i es considera convenient que primer es parli en el 
cicle i després es tanqui a la comissió corresponent. Les mestres especialistes (música i 
ed. Física) recorden que tenen poques sessions setmanals amb cada grup i que han 
d'estar assabentades amb el temps suficient per preparar les seves aportacions al 
festival. 

.Tallers: Des d' ed. Infantil n'Antònia Isern ens explica el taller que ja tenen concertat 
“Ludoteca de jardí” i comenta que també pot adaptar-se a primària. El cost és de 4€ per 
alumne/a. Els especialistes d'ed. Física expliquen la seva proposta d'organitzar 
“Olimpíades cooperatives” que ja han estat explicades i acceptades en els cicle. 
N'Antònia Balle exposa que per dur endavant els tallers cal poder comptar amb el suport 
suficient ja que amb una ràtio de 20 alumnes no es poden obtenir bons resultats. N'Aina 
Garcia explica que els suports s'assignaran equitativament entre tots els cicles i que en 
aquests moments només es poden concretar en dos suports per cicle. Evidentment hi ha 
la possibilitat de que no coincideixin en horaris i espais però també cal recordar que si els 
especialistes d'ed. Física organitzen activitats en el pati, aquests dies no seguiran el seu 
horari habitual. Na Caridad Dato s'interessa pel tema de la presència de famílies en 
aquests tallers. Finalment la secretària recorda que tenim pendent el tema d'obres en el 
pati.  

.Reciclatge: n'Aina Porcel comenta el positiu de la proposta però que en els passadissos 
no és viable la ubicació de contenidors ja que només podem garantir el reciclatge en 
espais controlats. Recorda que els punts de reciclatge del pati també hauran d'estar 
controlats pels mestres de vigilància. A partir d'aquí recordarem a l'empresa la seva 
obligació de continuar el reciclatge a l'hora de dipositar el fems en els contenidors del 
carrer. N'Antònia Isern demana si no són les netejadores les responsables del reciclatge i 
la directora respon que no és la seva responsabilitat destriar el fems de les papereres. 
Na Lola Marina recorda que els poals de fem s'utilitzen com a límits de porteria en temps 
d'esplai i que s'hauran de cercar alternatives com també per a les partides de beyblade 
que ara es fan damunt les tapes dels poals. 
 
Acord 
S'acorda que el festival de primavera es farà la darrera setmana de maig de 2020. 
S'acorda que el tema se redactarà a la PGA amb una frase “general” ja que s'anirà 
concretant primer en els cicles i després des de la comissió de festes.  
S'acorda que els dies 6, 7 i 8 d'abril s'organitzaran els tallers per a les jornades culturals 
relacionades amb el tema de centre. No obstant les dates estaran subjectes a la 
disponibilitat dels espais del pati. L'equip directiu organitzarà horaris i espais en el 
moment en que es tanquin totes les intervencions. 
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S'acorda posar en marxa la recollida selectiva de paper i envasos dins les aules i dos 
punts verds en el pati. 
 
S'aproven els aspectes educatius de la PGA. 
 
3.Participació si cal Programa d’Acompanyament Escolar 
La mestra Catalina Thomàs explica que des de la Conselleria han informat que aquest 
curs possiblement no es faci la convocatòria per qüestions econòmiques. 
Acord 
S'aprova la participació en el programa en cas de que finalment es faci pública la 
convocatòria. 
 
4.Torn obert de paraula 
N'Aina Porcel comenta que la decisió de prohibir els fruits secs en el berenar dels 
alumnes ve donada per l'augment d'alumnat amb al·lèrgies importants . També s'han 
eliminat del menús del menjador i considera important que la venda de coques (alumnat 
de 6è. en benefici del viatge d'estudis) es faci sempre en situacions on hi siguin present 
les famílies. Aprofita per recordar que cal tenir-ho molt present quan es compren gelats 
i/o aliments per a festes dins les aules. N' Aina Garcias informa de la convocatòria d'un 
nou curs d'Alerta Escolar que està exposada al suro informatiu de devora secretaria. 

La directora recorda que si la família ha de recollir un/a alumne/a en temps d'esplai, ja 
han de baixar la motxilla i han d'esperar a la zona del pati propera al hall. 

També recorda que a partir del dia 5 de cada mes les famílies ja poden veure les 
absències i retards del mes anterior dels seus fills i filles. 

N'Aina Garcias informa que en una darrera reunió de dia 8 d'octubre la Conselleria 
comunicà la seva previsió de començar el mes de gener les obres de millora del pati. Es 
comenten les possibles molèsties i inconvenients i l'equip directiu manifesta que en el 
moment en que comencin i es concretin les obres s'organitzaran els horaris i espais. 

La directora comunica que estan disponibles alguns ordinadors de taula de l'antiga aula 
d'informàtica ja que per les seves característiques no són d'utilitat a les aules d'infantil. 

Es recorda que encara no s'ha localitzat tot el material de “coeducació” que s'havia 
extraviat de la biblioteca. 

N'Aina Garcias resumeix la reunió que es convocà des de la Conselleria per al tema del 
marcatge: no és eina de control per a la Conselleria, és per a l'equip directiu. Es recorda 
que són 30 les hores de presència al centre i que les absències durant aquestes hores 
s'han de justificar exactament com fins ara (amb justificant en paper) i com a novetat cal 
marcar “sortida i entrada”. Recorda que el marcatge en diferit només s'ha d'utilitzar en 
cas d'oblit i/o de problemes tècnics amb el sistema.  

També comunica que les hores de guàrdia es poden compensar i que les sessions dels 
curset de formació no. No obstant el tema es tancarà i concretarà en una propera CCP. 
Es comunica que s'ha habilitat un nou sistema de marcatge (llista única) en un dels 
ordinadors de la sala de mestres. 
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Finalment na Susana Estévez proposa ubicar un símbol de petjades en alguns escalons 
per millorar el trànsit per les escales en el moment de pujades i baixades. Es fa un 
comentari general sobre el renou excessiu que tenim en aquests desplaçaments. Es 
comenten diferents possibilitats d'intervenció però no s'acorda res definitiu. Es decideix 
parlar del tema en una propera CCP. 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 

 

La secretària        Vist i plau 

La directora 
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ANNEX D. Certificat d'aprovació de la direcció 
 
 
 
 
 
INMACULADA PASTOR ARTIGUES, secretària del CEIP AINA MOLL I MARQUÈS 
 
 
 
CERTIFIC 
 
 
Que, la directora AINA PORCEL MOLL aprova la PGA del curs 2019/20. 
 
I, perquè consti, expedesc aquest certificat. 
 
 
Palma, 21 d’octubre de 2019 
 
 
 
 

 
 
        
          

Vist i plau 
 
         La directora 
 
 
 
 
 
 
        AINA PORCEL MOLL 
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ANNEX E. Acta del Consell Escolar on consti la informació sobre la PGA 

 
Identificació de la sessió  
Núm: 2 
Caràcter: ordinari 
Data: 24 d'octubre de 2019 
Horari: 17:35h a 17:55h 
Lloc: sala de mestres 

Assistents 
Presideix: Aina Porcel Moll 

  Cap d’estudis: Catalina Bibiloni Forteza, Aina Garcias Arrom 
  Secretària: Inmaculada Pastor Artigues 

Representants pares/mares: Assumpció Guerris Tortella, , Maria Magdalena Pons 
Amengual 
Representants mestres: Mateu Bosch Palmer, Esperança Sabater Sampol, Maria 
Sitges Mesquida, Maria Vaquer Vicens 
Representant APIMA : Maria Crespí Prunés 
Representant Ajuntament: Apol·lònia Mora Vidal 
Absents: Àngel Llull Duró, Inmaculada Munar Pascual (excusa absència) 
 
Ordre del dia 

2. Aprovació, si cal, de l’acta anterior 
3. Informació de la PGA 
4. Programa  Acompanyament Escolar 
5. Torn obert de paraula 

 
Desenvolupament de la sessió i acords 

1. Aprovació, si cal, de l'acta anterior 
Acord 
Queda aprovada l'acta. 
 

2. Informació de la PGA 
N’Aina Porcel explica la única modificació feta en la PGA després d’enviada la còpia 
corresponent: a la pàgina 15 es comenta el tema de l’enderrocament de la paret del 
magatzem en condicional i com a possibilitat. En aquests moments ja és un fet i per 
tant després del paràgraf on es comenta la intervenció feta cal eliminar la frase que diu 
“Actualment, aquest canvi no és possible però es mirarà de millorar l'espai d'alguna 
manera.” 
Acord 
S’informa positivament la PGA del curs 2019/2020. 

 
3. Programa  Acompanyament Escolar 

Després de la nostra experiència en el programa en els darrers dos cursos escolars 
considerem positiva la participació en la convocatòria encara que segons s’ha informat 
la coordinadora del programa en aquests moments i per qüestions econòmiques les 
previsions són poc favorables. 
Acord 
S’aprova la participació en el programa en el cas de que es faci una propera 
convocatòria. 
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4. Torn obert de paraula 
N’ Aina Garcias explica la darrera reunió amb representants de la Conselleria on 
tornaren confirmar la seva intenció de dur endavant les millores en el pati. En aquesta 
ocasió concretaren la data en el mes de gener de 2020. La intervenció es faria en dues 
fases per qüestions administratives.  
 
Na Maria Magdalena Pons demana si existeix cap previsió de folrar les columnes de la 
porxada. N’ Aina Porcel respon que en el claustre en alguna ocasió ha sorgit el 
comentari per part de na Lola Marina, especialista d’ ed. física, però que el perill està 
en el trespol que patina quan plou. N’ Aina Garcias explica que els accidents es donen 
especialment en les caigudes en el trespol de les pistes i que els punts més dolents 
són les porteries i els “respiradors”. 
 
Na Maria Magdalena Pons demana si en la intervenció en el pati està prevista la 
substitució del paviment de la porxada. Na Maria Crespí pensa que sí. N’Aina Garcias 
concreta que el que si es substituirà serà el trespol de les pistes per un acabat que no 
patina ni provoca lesions per fregament quan hi ha caigudes. 
 
 
La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
 
La secretària Vist i plau 

La presidenta 
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F) ANNEX PGA 

 
F.1. OBJECTIUS PROPOSATS PER AL CURS EN RELACIÓ AMB EL RENDIMENT ACADÈMIC DE L’ALUMNAT 
 

OBJECTIUS PROPOSATS INDICADORS 
D’ASSOLIMNET 

ACCIONS/MESURES PER A 
LA SEVA CONSECUCIÓ 

RESPONSABLES 

2.1.1.QUANT A PROMOCIÓ I TITULACIÓ 

AFAVORIR LA COHESIÓ DE 
GRUP I EL CONEIXEMENT 
ENTRE L’ALUMNAT 

A LES SESSIONS 
D’AVALUACIÓ ELS 
COMENTARIS SÓN 
POSITIUS 

-APLICACIÓ DE 
DINÀMIQUES RECOLLIDES 
AL PLA DE CONVIVÈNCIA 

EQUIP EDUCATIU 

APLICAR LES MESURES 
NECESSÀRIES DAVANT LA 
NO PROMOCIÓ D’UN/A 
ALUMNE/A 

-ELS TUTORS CONEIXEN I 
APLIQUEN EL PLA PER A 
L’ALUMNAT REPETIDOR 
-S’HA INFORMAT 
DEGUDAMENT LES 
FAMÍLIES 

-REVISIÓ EXPEDIENTS 
-REUNIONS DE TRASPÀS 
-TUTORIES FAMÍLIES 

TUTORS/ES 

FACILITAR EL PAS A 
L’INSTITUT 

-S’HAN REALITZAT LES 
ACTUACIONS PREVISTES A 
LA PGA 

-VISITES IES 
-REUNIONS DE TRASPÀS 
EP/IES 

TUTORS/ES DE SISÈ 
CAP D’ESTUDIS DE 
PRIMÀRIA 
UOEP 

2.1.2. QUANT A RESULTATS GLOBALS PER ASSIGNATURES I GRUPS 

CONSOLIDAR ELS ACORDS 
APROVATS EN REUNIONS 
ENTRE ETAPES (EI/EP) 

-L’EQUIP DE PRIMER CICLE 
CONEIX I DU A TERME LES 
MESURES ACORDADES 

- REUNIONS DE CICLE 
 

EQUIP EDUCATIU DE 
PRIMER CICLE 

MANTENIR UN BON CLIMA 
DE CONVIVÈNCIA DINS 
L’AULA I DINS EL CENTRE 

A LES SESSIONS 
D’AVALUACIÓ ELS 
COMENTARIS SOBRE EL 
CLIMA SÓN POSITIUS 

-APLICACIÓ DE 
DINÀMIQUES RECOLLIDES 
AL PLA DE CONVIVÈNCIA 

EQUIP EDUCATIU 
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2.1.3. QUANT ALS RESULTATS DE L’ALUMNAT QUE REPETEIX CURS 

APLICAR EL PLA PER A 
L’ALUMNAT REPETIDOR 

-ELS/LES TUTORS/ES 
CONEIXEN I APLIQUEN EL 
PLA PER A L’ALUMNAT 
REPETIDOR 
-S’HA INFORMAT 
DEGUDAMENT LES 
FAMÍLIES 

-REVISIÓ EXPEDIENTS 
-REUNIONS DE TRASPÀS 
-TUTORIES FAMÍLIES 

TUTORS 

2.1.4. QUANT ALS RESULTATS DEL’ALUMNAT AMB ACNS I ACS 

ORGANITZAR UN PLA DE 
TREBALL PER A L’ALUMNAT 
AMB AA CC 

-S’HA SEGUIT EL PLA DE 
FEINA ESTABLERT 
-COMENTARIS A LA 
MEMÒRIA 

-LES ESMENTADES AL 
PROTOCOL DE SEGUIMENT 
D’ALUMNES D’AA CC 

EQUIP EDUCATIU 
UOEP 
EQUIP DIRECTIU 

CONSOLIDAR LES 
REUNIONS DE TRASPÀS 
D’INFORMACIÓ ENTRE 
ELS/LES TUTORS/ES I 
L’ORIENTADORA 

-S’HAN CONVOCAT I DUIT A 
TERME LES REUNIONS 
NECESSÀRIES 
 

-CONVOCAR I DUR A 
TERME REUNIONS DE 
TRASPÀS 

EQUIP EDUCATIU 
UOEP 
EQUIP DIRECTIU 

DUR A TERME LES 
ACTUACIONS 
NECESSÀRIES PER TAL DE 
FACILITAR L’ADAPTACIÓ A 
PRIMÀRIA D’UNA ALUMNA 
AMB HIPOACÚSIA 

-S’HAN FET ADAPTACIONS 
ALS ESPAIS 
-REUNIONS DE 
COORDINACIÓ/ FORMACIÓ 
ASPAS 
-ÚS DE L’APARELL FM 

-REALITZAR LES 
ADAPATACIONS 
NECESSÀRIES 
-CONVOCAR I DUR A 
TERME REUNIONS AMB 
ASPAS 
-CONÈIXER I UTILITZAR 
L’APARELL FM 

EQUIP EDUCATIU 
UOEP 

2.1.5. QUANT A LES MESURES PROPOSADES PER A LA MILLORA DELS RESULTATS ACADÈMICS 

AFAVORIR 
L’APRENENTATGE DE LA 
LECTOESCRIPTURA ALS 
CURSOS DE PRIMER 

-VALORACIÓ A LA MEMÒRIA 
-MILLORA DELS RESULTATS 
DE L’ALUMNAT 
PARTICIPANT 
 

-ORGANITZAR ESPAIS, 
HORARIS I SUPORTS PER 
DUR A TERME 
AGRUPAMENTS FLEXIBLES 
 

EQUIP DIRECTIU 
EQUIP EDUCATIU DE 
PRIMER/ UOEP 
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F.2. OBJECTIUS ESPECÍFICS PER AL CURS 

 
 

OBJECTIUS PROPOSATS INDICADORS 
D’ASSOLIMNET 

ACCIONS/MESURES PER A 
LA SEVA CONSECUCIÓ 

RESPONSABLES 

 
2.2.1. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 

DESENVOLUPAR EL 
PROJECTES DE CENTRE 
“ESPORTS, SALUT I 
CULTURA” 

-VALORACIÓ DELS CICLES 
A LA MEMÒRIA 

-PLANIFICACIÓ 
D’ACTIVITATS 
ENCAMINADES A 
DESENVOLUPAR EL 
PROJECTE DE CENTRE. 

CLAUSTRE 

 
MILLORAR LA RELACIÓ 
ECOLÒGICA DE L’ESCOLA 
AMB EL MEDI AMBIENT 

-HA MILLORAT LA 
RECOLLIDA SELECTIVA I EL 
RECICLATGE 
-VALORACIÓ DELS CICLES 
A LA MEMÒRIA 

-PLANIFICACIÓ 
D’ACTIVITATS 
ENCAMINADES A 
ACONSEGUIR ELS 
OBJECTIUS 

CLAUSTRE 

CONTINUAR EL TREBALL 
PER AMBIENTS A 
L’EDUCACIÓ INFANTIL 
 

   

2.2.2. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU 

 
APLICAR EL NOU PLA 
D’ACOLLIDA DE MESTRES 
NOUS 

-DOCUMENTACIÓ 
ENTREGADA 
-PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ 
DE LES ACTUACIONS 
PREVISTES 

-REUNIÓ AMB MESTRES 
NOUVINGUTS/DES 
-ENTREGA DE DOCUMENTS 
-ASSIGNACIÓ DE MESTRES 
ACOMPANYANTS 

CAPS D’ESTUDIS 
MESTRES 

PARTICIPAR EN EL 
PROGRAMA “ESCOLES 
CONNECTADES” 

-S’HA INSTAL·LAT I POSAT 
EN FUNCIONAMENT LA 
NOVA XARXA WIFI 

-FACILITAR LA 
INSTAL.LACIÓ PER PART 
DELS TÈCNICS 

EQUIP DIRECTIU 
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AUGMENTAR LA 
SEGURETAT EN EL TEMA 
D’ALUMNAT PARTICIPANT 
DEL PROGRAMA ALERTA 
ESCOLAR BALEAR 

-   

2.2.3. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT DE GESTIÓ 

INTRODUIR EL NOU 
SISTEMA DE MARCATGE 

-EL PERSONAL DEL 
CENTRE UTILITZA EL 
SISTEMA DE MARCATGE 

-HABILITAR AL GESTIB EL 
MARCATGE DEL 
PROFESSORAT 
-FACILITAR LA CONNEXIÓ 
AL WIFI DEL CENTRE 
 

COORDINADORA TIC 
EQUIP DIRECTIU 

PARTICIPAR EN EL 
PROGRAMA “ESCOLES 
CONNECTADES” 

   

AUGMENTAR LA 
SEGURETAT EN EL TEMA 
D’ALUMNAT PARTICIPANT 
DEL PROGRAMA ALERTA 
ESCOLAR BALEAR 

-REUNIONS FORMATIVES 
DUITES A TERME 
-MATERIAL ELABORAT PER 
A L’ALUMNAT USUARI DE 
MENJADOR 
-ALTRES MESURES  

-REALITZAR SESSIONS 
INFORMATIVES AMB TOT EL 
CLAUSTRE 
-DONAR A CONÈIXER ELS 
PROTOCOLS D’ACTUACIÓ 
-ELABORAR MATERIALS/ 
PRENDRE MESURES PER 
AUGMENTAR LA 
SEGURETAT 

EQUIP DIRECTIU 
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F.3. ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE 
 

 ASPECTES ORGANITZATIUS FIXAT A LA 
PGA 

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

RESPONSABLES 

  SÍ NO   

1 Calendari i horari general del centre x    

2 Criteris pedagògics per a l’elaboració dels 
horaris del centre 

x  Tenir en compte aquests criteris 
a l’hora de fer els horaris 

Equip directiu 

3 Criteris pedagògics per a l’elaboració dels 
horaris del professorat 

 x   

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

 x   

5 Calendari de reunions x  Establir el calendari i donar-lo a 
conèixer dins el mes de 
setembre 

Caps d’estudis 

6 Calendari d'avaluacions x  Establir el calendari i donar-lo a 
conèixer dins el mes de 
setembre 

Caps d’estudis 
 
 

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

 x   

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

x  Reorganització d’espais i 
equipaments 

Equip directiu 
CCP 
Equips de cicle 
Equip de suport 

9 Estat de les instal·lacions i equipaments  x   
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F.4. PROJECTES INSTITUCIONALS DEL CENTRE 
 

 PROJECTES / DOCUMENTS 
INSTITUCIONALS 

FIXAT A LA 
PGA 

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

RESPONSABLES 

  SÍ NO   

1 Projecte Educatiu 
 
 

 x   

2 Concreció Curricular  x   

3 Projecte Lingüístic  x   

4 Pla d'Acolliment /PALIC  x   

5 Pla de Convivència  x   

6 Pla d'Atenció a la Diversitat  x   
 

7 Pla d'Acció Tutorial  x   

8 Reglament d'Organització i Funcionament  x   

9 Pla d’acollida de nou professorat x  Aplicar el nou pla d’acollida. 
Fer-ne una valoració a la 
memòria. 

Caps d’estudis 
Mestres nous/ves 

10 Programacions d’aula (educació infantil) x  Adaptar les programacions al 
treball per ambients 

Equip de cicle 
d’educació infantil 
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F.5. PLANS ANUALS DEL CENTRE 
   

 PLANS ANUALS FIXAT 
A LA 
PGA 

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

RESPONSABLES 

  SÍ NO   

1 Pla específic per a alumnat repetidor X  Donar a conèixer el pla i les actuacions que 
se’n deriven a tots els membres del claustre. 
Informar les famílies de l’alumnat repetidor. 
 
Elaborar un pla amb les mesures adoptades 
de suport i seguiment de l’alumnat repetidor. 

Claustre 

2 Pla de coordinació infantil-primària. 
 
 
 
 
 
 

X  Convocar les reunions necessàries per 
donar a conèixer els acords presos durant el 
curs 18-19. 
 
Fer un seguiment de l’alumnat de primer i de 
la seva adaptació a la nova etapa. 

Caps d’estudis d’infantil i 
primària. 
Equip de primer cicle. 

3 Pla de coordinació primària-secundària. 
 
 
 
 
 
 

X  Continuar amb les actuacions establertes els 
altres cursos (reunions de traspàs, visites als 
IES, revisió de resultats acadèmics...) 

Equip directiu i equip 
docent de sisè. 

 


