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1.Anàlisi dels RESULTATS acadèmics i PROPOSTES per a la seva millora.  

A la PGA ens vam proposar els següents objectius per a la millora dels resultats dels alumnes, 

en relació amb: 

1.1. La promoció i la titulació. 

Objectiu: Afavorir la cohesió de grup i el coneixement entre els alumnes  

A l’ inici de curs, els grups provinents de reagrupaments (primer i tercer de primària) 

desenvoluparen les tasques previstes per facilitar la cohesió de grup i/o l’acolliment dels 

alumnes nouvinguts.   

Educació infantil 

A educació infantil no es reagrupa l’alumnat, però es treballa la cohesió de grup mitjançant 

l’assemblea i el cercles de diàleg introduïts a l’inici i/o final de la majoria dels ambients 

permetent que tots els infants participin, puguin expressar les seves preferències i es vagin 

coneixent uns als altres. Valoram positivament aquests cercles de diàleg. Treballam el 

coneixement entre tots els alumnes del cicle en moments d’aules bessones per nivell i durant 

els ambients. Els alumnes de 4 i 5 anys han participat conjuntament d’aquesta metodologia 

afavorint la relació entre els infants dels diferents cursos.  Aquest curs no s’han pogut realitzar 

els tallers intercicle i activitats amb altres cicles programades.  

Primer cicle 

1r de primària: a l’inici de curs es varen realitzar moltes activitats de cohesió de grup per 

facilitar el coneixement dels alumnes entre ells i per afavorir el pas de l’etapa d’infantil a 

primària, com per exemple: assemblees diàries, cercles de diàleg, jocs i tècniques de dinàmica 

de grup. 

A 1r de primària considerem que, malgrat els reagrupaments s’han fet seguint els criteris 

establerts al ROF, no han resultat equitatius degut a factors que no podem controlar. 

Segon cicle   

A 3r de primària, seguint les indicacions de la comissió de convivència, durant el mes de 

setembre es varen fer activitats de presentació i de coneixement pràcticament a diari. A partir 

d'octubre es començaren a fer altres tipus activitats de cohesió de grup com a mínim un cop a 

la setmana a la sessió de tutoria: activitats de confiança, autoconeixement, cercles de diàleg, 

d'atenció plena,etc. 

En pujar del pati, s'han fet activitats tornada a la calma i/o relaxació. 

S'han aplicat tècniques d'aprenentatge cooperatiu per a la realització d'algunes activitats. 

Tercer cicle 

Els nostres alumnes de 5è ja venien reagrupats del curs anterior, de totes maneres s’han seguit 

fent dinàmiques de cohesió a les tutories, tenint en compte que hi ha hagut dues noves 

incorporacions a 5è B. 
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Els alumnes de 6è es varen reagrupar el curs passat. Valoram positivament aquest 

reagrupament que ha facilitat noves relacions interpersonals entre l’alumnat i ha aconseguit 

un bon funcionament acadèmic. 

En cada grup de 6è s’ha incorporat un alumne nou i s’han realitzat activitats d’acollida fent 

diferents tipus de dinàmiques per tal d’integrar-los dins els nous grups. També s’han realitzat 

diferents dinàmiques de grup per afavorir una millor convivència.  

 

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

Aquest curs són molt pocs els alumnes que no promocionen (dos alumnes NESE a segon). En 

els casos de repeticions des de les tutories s’ha informat a les famílies i s’ha iniciat el Pla per a 

l’alumnat repetidor. 

 

Objectiu: Facilitar el pas a l’ Institut 

Aquest curs no s’han pogut fer les visites del nostre alumnat de 6è als IES de la zona ni s'han 

pogut consolidar els acords aprovats en reunions entre etapes ja que tots ells feien referència 

a una situació d'ensenyament presencial. 

S’han planificat les reunions de traspàs d’informació de l’alumnat NESE entre l’UOEP i els 

instituts, s’han duit a terme les reunions de forma telemàtica. El mes de setembre es durà a 

terme l’entrega dels expedients dels nins que presenten NESE o que s’ha fet alguna intervenció 

significativa. 

De la mateixa manera, també els tutors dels grups de sisè s’han reunit amb els equips directius 

dels IES que acullen al nostre alumnat de manera telemàtica durant el mes de juny. 

 

1.2. Els resultats globals per assignatures (àrees i matèries) i grups 

Possiblement aquest sigui l'àmbit més afectat per la situació excepcional viscuda els darrers 

mesos. Una part dels objectius es relacionaven amb el grup (treball per a la cohesió i la millora 

de la convivència) i l'altra amb la intervenció molt directe del mestre cap a l'alumne/a 

(mesures davant la no promoció i aplicació del Pla per a l'alumnat repetidor). Tampoc s'han 

pogut dur a terme les visites dels nostres alumnes de 6è als tres instituts de la zona ni s'han 

pogut consolidar els acords aprovats en reunions entre etapes ja que tots ells feien referència 

a una situació d'ensenyament presencial. 

En els cursos de 6è en previsió de la realització del Viatge d’Estudis i de les visites previstes  

durant el tercer trimestre, s’havia ajustat  la programació de les diverses àrees, per tant han 

quedat pocs temes sense acabar. Durant el confinament s’ha fet un seguiment dels alumnes, la 

qual cosa ha facilitat que  en general els alumnes hagin respost i hagin seguit treballant les 

diverses àrees a casa, sobretot a les àrees impartides pels tutors. Per tant els resultats del 6ès 

han estat bons. 
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Objectiu: Consolidar els acords aprovats en reunions entre etapes (ed. infantil/ed. Primària). 

Durant el  curs s’han duit a terme els acords aprovats el curs passat en les reunions de 

coordinació entre infantil i primer cicle de primària que han estat possibles fins el moment del 

confinament. 

A la reunió intercicle que vam realitzar el 17 de febrer vam acordar tornar a realitzar reunions 

periòdiques de coordinació entre els dos cicles, com féiem el curs passat, amb una periodicitat 

de cada dos mesos aproximadament. Aquestes reunions s’havien d’iniciar aquest curs, però les 

circumstàncies no ho han permès. També s’havia acordat que les mestres del primer cicle de 

primària visitarien els ambients d’infantil per veure com s’hi treballa; degut a les 

circumstàncies tampoc s’han pogut fer aquestes visites. 

Educació infantil 

A Educació infantil s’han pogut dur a terme els acords metodològics fins el moment del 

confinament . No s’han pogut dur a terme els acords pel 3r trimestre (visites a les aules de 1r, 

proves d’avaluació final, graelles traspàs informació, reunió amb les famílies al mes de juny…). 

Les tutores de cinc anys han procurat durant els mesos de l’estat d’alarma enviar als infants 

propostes diàries intentant fomentar el treball més autònom i individual de cara al proper curs 

com està establert als acords aprovats. 

Primer cicle 

A primer cicle es varen dur a terme tots els acords presos fins a l’inici del confinament. No 

obstant, no s’han pogut realitzar: les visites dels alumnes de 5 anys a les aules de 1r i la reunió 

de les famílies de 5 anys amb les tutores de 1r programada pel mes de juny. 

 

Objectiu: Mantenir un bon clima de convivència dins l’aula i dins el centre 

Possiblement aquest sigui l'àmbit més afectat per la situació excepcional viscuda els darrers 

mesos.  

Una part dels objectius es relacionaven amb el grup (treball per a la cohesió i la millora de la 

convivència), sobretot en aquells nivells que es van reagrupar, tot i que des del principi de curs 

s’han realitzat dinàmiques de coneixement, confiança, estima… al llarg del curs estaven 

programades altres dinàmiques per continuar amb la cohesió de grup que no s’han pogut 

realitzar. A totes les tutories en generals aquesta situació ha afectat a les relacions creades 

dins el grup, el curs que ve haurem de reforçar encara més les relacions afectives i el treball 

emocional dins les aules. 

 

1.3. Els resultats de l’alumnat que repeteix curs.  

Objectiu: Aplicar el Pla per a l’alumnat repetidor. 

La intervenció directe del mestre/a cap a l'alumne/a (mesures davant la no promoció i 

aplicació del Pla per a l'alumnat repetidor) també s’ha vista afectada. S’ha aplicat el pla de 

l’alumnat repetidor fins el moment del confinament. Després cada tutor ha adaptat el pla de 

feina amb aquest alumnat per tal de continuar amb l’ajuda i reforç que necessitava, la resposta 

de cada alumne repetidor ha estat diferent segons l’ajuda i implicació que s’ha pogut donar 



6 

per part de la família. Encara que els tutors/es han estat en contacte en tot moment amb les 

famílies d’aquest alumnat la manca de suport presencial del mestre s’ha fet evident en els 

resultats.   

En alguns casos , una vegada iniciat el curs els alumnes repetidors han anat mostrant un canvi 

d’actitud i un augment en l’interès per la feina. Després, el confinament ha suposat un 

trencament d’aquesta trajectòria, dels hàbits d’estudi i del contacte amb les llengües catalana i 

castellana. 

Els resultats obtinguts en les diferents àrees són desiguals, alguns d’ells no superen els 

objectius previstos. 

 

1.4. Els resultats de l’alumnat amb ACNS i amb ACS. 

També s'han vist afectades les previsions en  la millora dels resultats de l'alumnat amb ACNS i 

ACS. 

Tot l’alumnat NESE ha estat valorat segons el seu informe NESE, el qual ha estat adaptat 

durant l’ensenyament no presencial segons les orientacions rebudes per part de l’orientadora. 

S’ha elaborat un annex del tercer trimestre amb els canvis sorgits i amb els criteris d’avaluació 

adaptats a la situació que s´estava vivint. Aquest annex es va enviar a cada família per correu 

electrònic, i se’ls va informar que al mes de setembre se’ls citaria per signar-ho. Algunes 

famílies que han acudit al centre durant la fase 3 ja han firmat aquest informe. 

Durant la situació d’ensenyança no presencial els diferents membres de l’equip  de suport han 

estat en contacte amb els/les tutors/es, adaptant les feines per a l’alumnat NESE i resolent 

qüestions relacionades amb aquests.  Segons les necessitats de cada alumne, els mestres de 

suport s’han posat en contacte directe amb la família o aquest s’ha fet a través de la tutora. 

Educació infantil 

En aquest moment a educació infantil hi ha un total de 216 alumnes dels quals 13 presenten 

NESE, amb ACNS. Quatre d'aquests alumnes canvien el curs que ve d’etapa educativa.  Al 

segon trimestre es  va dur a terme un canvi de modalitat d’escolarització d'un alumne de NEE, 

essent baixa al nostre centre. 

L’avaluació de l’alumnat NESE, com la de la resta d’alumnat d’infantil, s’ha fet segons les 

observacions i registres obtinguts fins el moment del confinament. Algun d'aquests alumnat ha 

participat en les diferents propostes presentades per les mestres al llarg del període de 

confinament, amb un contacte continuo amb la tutora. Altres la participació ha estat menor. 

Amb un alumne que presenta NESE no s’ha pogut tenir cap contacte, ja que la família no ha 

respost als mails de la tutora i tampoc se l’ha pogut localitzar per telèfon, s’ha informat a la 

PTSC.  

S’han iniciat algunes demandes d’avaluació psicopedagògica i altres de valoració del 

llenguatge, que no han pogut ser resoltes per l’estat d’alarma, el curs que ve es reprendran 

aquestes valoracions. La PT i l’AL han fet intervencions i observacions dins l’aula d’alguns 

d'aquests alumnes. 
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Primer cicle 

A primer cicle hi ha un total de 28 alumnes NESE amb ACNS i ACS. Durant el curs, l’orientadora 

ha revisat els informes i hi ha hagut una sèrie d’alumnes que han canviat de tipologia NESE. 

L’avaluació de l’alumnat NESE s’ha seguit segons els seus informes NESE i Pla d’Altes 

Capacitats. El contacte amb els alumnes NESE principalment s’ha realitzat a través de les 

tutores setmanalment per telèfon i/o per correu electrònic.  

La majoria d’alumnes NESE han participat activament i han lliurat les tasques proposades. Hi 

ha casos puntuals d’alumnes que han entregat personalment les tasques a les tutores i d’altres 

que s’han mostrat poc actius i no han lliurat quasi res. 

S’han iniciat algunes demandes d’avaluació psicopedagògica les quals no han pogut ser 

resoltes per l’estat d’alarma. El curs que ve es reprendran aquestes valoracions. El PT i l’AL han 

fet intervencions i observacions dins l’aula d’alguns d'aquests alumnes. 

Segon cicle     

A 3r de primària, el curs va començar amb sis alumnes NESE amb ACNS (un d'ells d'altes 

capacitats) i, just a finals del primer trimestre, es va incloure un altre alumne, quedant un total 

de set alumnes NESE. 

Degut al confinament, ha quedat pendent l'observació d'un alumne per part de l'Equip 

d'Alteració de la Conducta. 

Aquest curs s’han iniciat algunes demandes d’avaluació psicopedagògica les quals no han 

pogut ser resoltes. 

A quart hem tengut un total de 18 alumnes NESE amb ACNS, 6 d'ells d'altes capacitats. Tots 

ells han seguit, tant en els dos primers trimestres com en el tercer les mesures proposades en 

els seus informes NESE i el pla d'altes capacitats.  

Els informes NESE i els Plans  d’Altes Capacitats  han estat revisats i adaptats a la nova situació 

durant el confinament i la feina a distància des de casa. 

Tots han anat avançant i han estat avaluats segons els respectius informes NESE i els Plans 

d’Altes Capacitats. 

Tercer cicle 

Als 5ès hi ha un total de 10 alumnes NESE, dels quals n’hi ha 3 amb adaptacions curriculars 

significatives i 2 d’altes capacitats. Han quedat 4 demandes pendents de diagnòstic  o de 

validació, tres d’elles han arribat en el període de confinament i des de recursos externs. 

Als 6ès hi ha un total de 13 alumnes NESE, dels quals n’hi ha 6  amb adaptacions curriculars 

significatives i 3 que tenen altes capacitats. Aquest curs s’ha realitzat la revisió  pertinent i les 

modificacions necessàries per completar el seu informe i fer el traspàs d’informació a l’IES. 

Durant el tercer trimestre l’equip de suport i els tutors han fet el seguiment conjunt de cada 

alumne NESE. 

En general aquests alumnes han aconseguit assolir els objectius assenyalats al seu informe 

NESE i promocionen tots. 
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Objectiu: Organitzar un Pla de treball per a l'alumnat de AACC 

S’ha elaborat des d’orientació un protocol amb les temporalitzacions pertinents,  professionals 

i desenvolupament de tasques a seguir pel seguiment d’alumnes que presenten altes 

capacitats. Aquest protocol inclou també les reunions pertinents per valorar possibles canvis 

en la intervenció dels alumnes. El curs vinent es revisarà amb l’objectiu d’establir-lo com a 

document intern del centre. 

 

Objectiu: Consolidar les reunions de traspàs d'informació entre els tutors i l'orientadora 

Al llarg de curs s’han programat i duit a terme reunions entre els tutors, els membres de 

l’equip de suport  i l’orientadora per tal de millorar el rendiment de l'alumnat NESE i parlar de 

les demandes realitzades.  A partir del confinament s’han mantingut  aquest contactes 

mitjançant cridades telefòniques, videocridades i email. 

Des del servei d’orientació també s’ha convocat als cicles per parlar de conceptes referits a 

l’alumnat NESE, durant el primer trimestre. No s’han pogut dur a terme les programades per 

tractar altres temes, com el tractament del dol dins el centre. 

 

Objectiu: Dur a terme les actuacions necessàries per tal de facilitar l’adaptació a primària 

d’una alumna amb hipoacúsia 

S’han duit a terme totes les actuacions necessàries i no s'ha constatat cap problemàtica 

específica  en relació a l'adaptació a primària d'una alumna amb hipoacúsia. S'ha consolidat 

l'ús de l'aparell FM per part de l’equip educatiu i s'ha instal·lat un semàfor de colors per al 

control dels renous dins l'aula, seguint sempre l’assessorament de la professional d’ASPAS que 

ve al centre.  

A educació infantil també hi ha un alumne amb hipoacúsia, seguint les indicacions de la 

logopeda d’ASPAS es varen adaptar tots els espais per on passa aquest alumne, es varen posar 

cortines a l’aula de referència de l’alumne i es mantingueren alguns objectes decoratius a les 

parets per tal d’amortiguar el renou ambiental. S’ha introduït el llenguatge gestual de les 

vocals i algunes consonants com a metodologia complementària al sistema de lecto-escriptura 

utilitzat.  

 

1.5. Valoració de les mesures adoptades per a la millora dels resultats acadèmics al 

llarg del curs. 

Objectiu:  Afavorir l’aprenentatge de la lectoescriptura als cursos de primer 

Durant els dos primers trimestres s'ha dut a terme, segons l'organització prevista, el treball de 

la lectoescriptura en agrupaments flexibles a primer de primària. 

En els agrupaments flexibles, dins cada grup el nivell estava equilibrat i assegurava una 

progressió paulatina amb tots els membres del mateix. En el primer trimestre va suposar una 

bona mesura per la integració dels infants que presenten més dificultats.  No obstant, es va 

observar que durant el segon trimestre, quan els alumnes estan integrats al seu grup-classe, es 

feien molt evidents les diferències de nivell de lectoescriptura. Interpretem que no hi havia 
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l’enriquiment que proporciona la heterogeneïtat i que fa que els alumnes aprenguin dels 

iguals. 

1.6. Valoració dels reagrupaments. 

A 1r de primària considerem que, malgrat els reagrupaments s’han fet seguint els criteris 

establerts al ROF, no han resultat equitatius degut a factors que no podem controlar. 

A 3r de primària, malgrat les activitats de cohesió realitzades i els avanços fets per crear grup, 

hi ha un cert nombre d'alumnes que mantenen un fort lligam amb els amics del curs anterior i 

això els dificulta consolidar noves relacions d'amistat dins el grup actual; la majoria d'infants 

han fet nous amics dins el grup-classe. 

Els alumnes de 4t es varen reagrupar el curs passat. Pensam que aquests reagrupaments varen 

ser equitatius i han funcionat. Així i tot a les tutories hem seguit realitzant activitats de cohesió 

de grup. 
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2. Grau de compliment de la PGA. 

2.1. Grau d’assoliment dels objectius específics establerts a la PGA 19-20. 

2.1.1. Resultats acadèmics.   

Educació infantil 

A Educació Infantil no podem valorar si tots els infants han assolits els objectius mínims ja que 

es valora el desenvolupament aconseguit pels alumnes i s'identifiquen els aprenentatges 

adquirits mitjançant l’observació directa i sistemàtica i mitjançant les proves finals d’avaluació. 

Per la situació en què ens hem trobat no ha estat possible dur a terme aquest tipus 

d’avaluació. Les tasques encomanades a educació infantil durant el confinament  han estat 

propostes, totes elles de caràcter voluntari. Tot i que les mestres han fet un retorn a aquells 

alumnes que les han presentades, pel seu caràcter voluntari no s’han utilitzat  per a 

l’avaluació. Per això l'avaluació s’ha fet segons la informació recollida en l'activitat presencial al 

1r i 2n trimestre fins el moment del confinament. 

Primer cicle 

Els resultats acadèmics han estat bons. Els alumnes que no varen assolir els objectius al primer 

i segon trimestre, en general,  han continuat amb les mateixes dificultats a la tercera avaluació. 

A nivell de cicle el nombre d’alumnes que no promocionen no és significatiu. 

Segon cicle        

A 3r de primària, en general s'han assolit els objectius plantejats pel primer i segon trimestre. 

Durant el temps no presencial s'ha fet un repàs general del continguts treballats a l'aula i s'ha 

intensificat molt la feina de comprensió i expressió escrita, càlcul i resolució de problemes; 

s'han donat múltiples i detallades indicacions per facilitar la realització d'una feina de qualitat. 

No tots les han tengudes en compte. En molts d'alumnes es detecta poca dedicació de temps a 

la lectura per plaer. Les àrees de naturals i socials estaven molt avançades i s'han repassat els 

continguts més essencials. Les activitats de plàstica i de valors han tengut també la 

intencionalitat de compartir activitats en família. 

La majoria d'alumnes aproven totes les àrees, a excepció de: 1 infant suspèn naturals, 3 

suspenen matemàtiques , 5 llengua catalana i 2 llengua castellana; 3 infants suspenen ítems de 

castellà i 1 infant té la comprensió oral en català suspesa, però els 4 aproven l'assignatura 

corresponent. Tots promocionen. 

Les instruccions rebudes per a l'avaluació han fet que algunes de les qualificacions finals 

estiguin sobrevalorades. En altres circumstàncies, i en base a la quantitat i qualitat de feina 

feta, hi hauria més alumnes suspesos. 

Els alumnes de 4t promocionen tots. Entre les tres classes només n'hi ha 3 (un a cada classe) 

que no superen totes les àrees. Un d'ells no supera les matemàtiques, l'altre la llengua 

catalana i les matemàtiques i el tercer les àrees de castellà, català i socials. 

En general els resultats han estat bastant bons. La majoria d'infants han aconseguit els 

objectius proposats tant pel que fa a hàbits de feina com als continguts o processos 

d'aprenentatge. 
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Tercer cicle 

A 5è, els objectius del primer i segon trimestre, en general, es varen assolir a totes les àrees 

exceptuant anglès i plàstica on hi havia un nombre considerable de suspesos. Pel que fa al 

tercer trimestre (educació online) on s’han treballat el mateixos objectius dels dos trimestres 

anteriors els resultats acadèmics han estat satisfactoris. S’ha valorat el treball diari , l’entrega 

de determinades tasques,  així com el grau de responsabilitat i d’organització. 

El nombre d’alumnes que no han superat l’avaluació ordinària de cinquè són: C. Naturals: 2,  C. 

Socials: 6, E. Artística: 4,  L. Castellana: 2,  LL. Catalana: 2, Anglès: 4 i  Matemàtiques: 2. 

Deu alumnes de 6è promocionen amb alguna àrea suspesa. 

Els resultats en els grups de 6è han estat molt bons a totes les àrees, són molt pocs els que no 

superen els objectius i aquests han seguit amb la mateixa actitud davant les tasques dels 

trimestres anteriors durant el confinament. 

 

 

2.1.2. Objectius pedagògics 

Els objectius específics en l'àmbit pedagògic per a aquest curs han estat els següents: 

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

El desenvolupament del projecte de centre (“Esports, salut i cultura”)  ha estat l'objectiu més 

afectat per la situació d'aquests darrers mesos. La feina iniciada en tots els nivells (tutories i 

especialitats) no ha pogut concloure segons estava previst. S'han anul·lat totes les activitats 

organitzades per als dies 6,7,8 d'abril (tallers en el centre i activitats a l'exterior). 

Educació infantil 

A 3 anys es va informar a les famílies del projecte a la reunió del 2n trimestre i es va proposar 

que fessin una petita presentació (mural) d’algun esport que realitzés o agradés a l’alumne. A  

3 anys B es va arribar a fer una d’aquestes presentacions, durant el confinament el projecte va 

quedar aturat. 

Els grups de 4 anys havien iniciat el projecte a nivell de l’assemblea i tenien programades 

durant el final del segon trimestre i tot el tercer trimestre les visites a l’aula de les famílies dels 

infants per explicar un esport, s’havia establert un calendari amb les sessions programades. 

Podien explicar l’esport que practiquen, el que practiquen els pares, podien dur el material 

que es necessita per practicar-ho, la vestimenta, parlar de les normes i funcionament…, només 

ho varen poder dur a terme algunes famílies. Durant el confinament algunes propostes han 

estat enfocades a continuar el projecte (àlbum de nivell dels esports amb dibuixos que 

s’havien de completar). 

Els grups de 5 anys han anat treballant el projecte de centre de manera oral durant les 

converses en gran grup. Tots els nins i nines han anat explicant l’esport que més els agrada, 

explicacions individuals per part dels infants del seu esport preferit i del vocabulari concret 

utilitzat en cada àmbit. Però no s’ha pogut aprofundir ja que s’havia programat treballar el 
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projecte de manera més intensa durant el tercer trimestre coincidint amb les jornades 

culturals.  

No s’han pogut dur a terme les activitats esportives previstes per a realitzar a la pista de la 

plaça patins, ni la ludoteca de jardí programada pels dies 6, 7 i 8 d’abril. 

Primer cicle 

A nivell de tutoria s’havia iniciat un treball d’introducció a l’origen de les Olimpiades a l’Antiga 

Grècia. També es varen dur a terme converses sobre diversos esports i la realització de 

dibuixos sobre l’esport preferit de cada alumne. A l’inici del confinament es va penjar al blog 

de primer una sèrie de fitxes d’esportistes olímpiques de les Illes Balears per donar-les a 

conèixer. Però el gruix d’activitats del projecte estaven programades  pel període de temps 

que ha coincidit amb el confinament. 

A principis d’abril estava previst fer tallers amb les famílies relacionats amb el projecte del 

centre. 

Des de l’àrea d’Educació Física s’havien preparat tota una sèrie d’activitats per realitzar unes 

jornades internivells els dies 6, 7 i 8 d’abril. 

Al mes de maig hi havia programada la Festa de la Primavera. Al cicle havíem acordat que cada 

tutoria duria a terme una activitat musical relacionada amb aquest projecte unint música i 

esport. 

Segon cicle       

A 3r de primària, el projecte havia de ser un aplec que recollís totes les activitats fetes en 

relació al tema del projecte de centre. Cada alumne ha realitzat dues exposicions orals i s'han 

fet activitats de recerca i tractament de la informació d'alguns dels punts planificats. 

Evidentment és una feina que ha quedat sense concloure, però no té gaire més recorregut. No 

s'ha realitzat el Festival de Primavera i que anava relacionat amb l'esport. 

La majoria d'alumnes de quart varen poder fer la presentació oral davant els companys i 

companyes, del seu treball relacionat amb el projecte de centre. Cada infant va fer la recerca i 

va confeccionar un mural sobre un esport o activitat física en concret i sobre una o un 

esportista. Alguns, però, no pogueren dur a terme la seva presentació degut al confinament. 

Els tallers que ja estaven organitzats a nivell de cicle i amb uns horaris, espais establerts per als 

dies 6, 7 i 8 d'abril, no es pogueren realitzar. I tampoc va poder ser possible la participació a les 

olimpíades cooperatives d'E. Física. 

Pel que fa al Festival de Fi de curs, a quart teníem ja les obres triades per representar, els 

guions, i els papers assignats. 

S'ha treballat a les tutories tant el tema de l'estalvi energètic i d'aigua, com el de la recollida 

selectiva a les aules i al pati, fent l'ús correcte dels contenidors. 

Tercer cicle 

A 5è, el tema del projecte ha servit de base per realitzar treballs com exposicions orals 

(individuals i en grup), expressions escrites i també dins el programa d’enriquiment pels 
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alumnes AACC (de 5è i 6è). També estava planificada una sortida de Xarxa Forestal pel tercer 

trimestre que no s’ha pogut realitzar. 

A 6è hem treballat l’alimentació saludable i el gust dels aliments fomentant els productes de 

les Illes Balears. També s’han fet projectes relacionats amb l’esport i  la salut des de diferents 

àrees. Només ens ha faltat realitzar els jocs cooperatius que estaven prevists per al tercer 

trimestre. 

Objectiu: Millorar la relació ecològica de l'escola amb el medi ambient 

S'ha treballat per a la millora de la relació ecològica de l'escola amb el medi ambient fent 

efectiva la recollida selectiva tant a l'aula com en el pati. 

Educació infantil 

Hem continuat utilitzant a totes les aules els contenidors triples per al reciclatge, i també les 

carmanyoles per portar el berenar i reduir així l’ús del plàstic i del paper. Es va fer una crida a 

principi de curs a les famílies per que duguessin cantimplora per a l’aigua en lloc de botelles de 

plàstic d’un sol ús, la majoria de les famílies han respost.   

Hi havia programada una activitat de reciclatge de plàstic amb l’associació Onaneta-

Cleanwave,  participar en tallers de reciclatge dins el seu programa escolar “Plàstics fora”, que 

tampoc s’ha pogut dur a terme pel confinament. 

Es procura dotar les aules de materials naturals com la fusta, mimbre…. (sempre que sigui 

possible) en jocs, juguetes i altres elements per tal de reduir el consum de plàstic. Així com 

introduir plantes a les aules i espais comuns i la seva cura per part dels infants durant el curs. 

Primer cicle 

A primer cicle s’ha treballat a nivell de tutories el reciclatge tant a l’aula com al pati, fent ús 

dels diferents contenidors de manera adequada. 

També s’ha seguit conscienciant a l’alumnat de l’ús de carmanyoles i cantimplores. 

Segon cicle 

Hem treballat molt la conscienciació mediambiental de manera transversal i amb activitats 

variades. També s'ha insistit en la separació de residus tant a l'aula com al pati i s'han realitzat 

cartells per animar a la comunitat a utilitzar bé els contenidors, a estalviar aigua i per actuar 

contra el canvi climàtic.  

A 3r de primària, participàrem a les activitats de les Jornades de «Palma amb la Cimera del 

Clima #PalmaSostenible i vàrem escriure un manifest que llegirem a la Plaça de Cort. 

Tercer cicle 

Els 6ès hem treballat fent un projecte cooperatiu on treballaven la intervenció de l’ésser humà 

en el medi ambient. Férem un taller d’EMAYA relacionat amb el reciclatge. 

També estava planificada una sortida de 5è de Xarxa Forestal pel tercer trimestre que no s’ha 

pogut realitzar. 
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També s’ha treballat a les tutories de 5è i 6è la pràctica correcte del reciclatge a tots els 

àmbits.  

Objectiu:  Continuar el treball per ambients a E. I.  

A educació infantil hem continuat amb la metodologia per ambients a tots els nivells. Els 

infants de 3 anys han interactuat en el mateix nivell, participant en 6 ambients, durant tres 

sessions a la setmana. Els de 4 i 5 anys han gaudit d’aquesta metodologia de forma conjunta, 

participant en 9 ambients, durant quatres sessions a la setmana. 

Els canvis realitzats en l’organització i finalització dels moments d’ambients (eliminació de la 

identificació/limitació de l’entrada a alguns ambient de lliure circulació) han estat molt 

positius, els mateixos infants s’han anat regulant i han minvat les “corregudes” que es donaven 

a l’inici per arribar a un ambient determinat.  

Els ambients fixes s’han dotat econòmicament destinant una quantitat de cada aula per a 

aquests ambients. Als ambients artístics donat que la quantitat de material fungible que 

s’empra és molt més elevat que als altres ambients s’ha compensat amb una aportació extra 

de les altres aules per dotar de material a aquests dos ambients  (Ca s’artista i Es taller). No 

podem valorar aquest curs si la dotació ha estat suficient donada la situació viscuda, el curs 

que ve continuarem amb el que hem acordat aquest curs i ja es veurà.   

Durant tot el curs ens hem anat plantejant com treballar les matemàtiques dins els ambients. 

Hem realitzat cursos de formació i ens hem plantejat diferents propostes:  crear un ambient de 

matemàtiques reconvertint un dels ambients de 4 i 5 anys (can manetes o ca s’arquitecta), o 

incorporar les matemàtiques a un d'aquests ambients, compartint els dos espais.  

VALORACIÓ DE CADA AMBIENT 
CA S’ARTISTA 
Ca s’artista és l’ambient on els nins/es fan ús de la seva creativitat per expressar-se per mitjà 
del dibuix, modelatge i de més propostes suggerides a aquest ambient. L’ambient s’ha 
organitzat en diferents espais per tal d’organitzar i facilitar la interacció dels infants amb els 
diferents materials i propostes.  
Durant el segon trimestre s’ha reorganitzat l’aula i s’han destinat unes prestatgeries només per 
al material de l’ambient,  això ha facilitat que els infants sàpiguen on trobar el material i on 
guardar-lo després.  
S’han anat mesclant propostes més dirigides amb d’altres més lliures on l’infant decidia què fer 
i amb quin material. Se’ls ha deixat molt experimentar amb el material. Al tercer trimestre 
estava programat introduir més propostes sensorials vinculades amb l’art, no s’ha pogut fer. 
Ha estat un ambient que ha funcionat molt bé i els infants han respost de manera positiva a les 
propostes i materials que s’han trobat en ell.  
 
CA NOSTRA 
Ca Nostra és un ambient de joc simbòlic on els infants juguen a “fer de”. S’ha mantengut la 
mateixa estructura dels espais afegint un nou espai per jugar a metges ja que els infants 
demostraven un gran interès per aquest joc a final del primer trimestre. 
S’ha dotat l’aula de cortines a les finestres i estors per diferenciar el moment d’ambients del 
moment d’aula. 
En general els infants han respost positivament a les propostes que s’han trobat. Les més 
demandades han estat les disfresses, pintar cares, pasta de sal, el joc a la cuineta i al racó de 
metges. Aquest ambient ha propiciat la relació entre els infants de les tres aules de 3 anys. 
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S’han iniciat les sessions amb una rotllana per explicar el funcionament i normes de l’ambient , 
s’ha hagut de treballar molt l’hàbit d’arraconar ja que la majoria dels infants seguien jugant.  
Ha estat un ambient molt sol·licitat. És per això que com quedaven molts alumnes a jugar de la 
pròpia aula durant el segon trimestre  en una de les sessions setmanals se’ls convidava a visitar 
algun dels  altres ambients fixes i així donar oportunitat als altres de visitar-lo. 
 
CAS CONSTRUCTOR 

L’ambient de Cas Constructor és un espai de creació on els infants experimenten amb l’alçada, 

l’equilibri, la simetria, la mida i el volum entre d’altres; mitjançant la manipulació de material 

divers, estructurat i no estructurat. 

S’han mantingut les propostes del curs passat i s’han introduït algunes de noves. També s’ha 

introduït més material per tal de fomentar el joc simbòlic en les diferents propostes. 

La valoració de l’ambient és positiva. Ha funcionat bé i la majoria d’infants han respectat les 
normes, i ha servit perquè puguin desenvolupar diverses habilitats i ha estat un espai 
d’interacció entre ells molt enriquidor. 
 
CA S’ESCRIPTORA 

En general, l’ambient ha funcionat i s’han assolit els objectius proposats. És a dir, s’ha 

fomentat la relació entre els infants de diferents aules; s’han proporcionat activitats de lectura 

i d’escriptura en un espai de confiança i seguretat, adequant-se al nivell maduratiu de cada 

infant; i s’ha fomentar l’autonomia i la creativitat dels infants. 

Es tracta d'un ambient on s’ha treballat la lectoescriptura d'una forma dinàmica i interactiva. 
Un cop l'alumne/a entra dins l'aula el/la mestre/a ja té preparades  diferents propostes. A 
partir d'aquí, l'espai es divideix en diverses propostes on els alumnes hi circulen lliurement 
durant la setmana. La motivació principal és la producció de diferents escrits, postals, cartes, 
notes o missatges dirigits a ells mateixos, amics o familiars. 
Es pretén fomentar el plaer per la lectura, contant contes a la biblioteca d’aula (ordenada per 
temàtiques, cada temàtica té un color i els llibres van marcats en ferratines de color perquè els 
nens sàpiguen en quin lloc van). 
 
S’han introduït diferents materials per motivar als infants a la lectoescriptura: màquines 

d'escriure, ordinador, pantalla tàctil. 

 
CAN MANETES 

En aquest ambient es treballa la grafomotricitat fina i la coordinació ull-mà.  Es fomenta la 

creativitat  i la imaginació. 

La valoració d’aquest ambient es positiva i, els nins i nines, s’han engrescat amb les diferents 

propostes: fer collars i polseres, encordar, fer camins, fer trunyelles, enroscar, muntar i 

desmuntar, fer de mecànics…..S’ha creat un nou espai “de costura” amb un moblet per tenir-hi 

el material a l’abast i les bobines per guardar les propostes que no s’han acabat. També s’ha 

creat un nou espai “banc d’eines” i s’ha duit un tricicle per poder jugar a arreglar….aquest 

espai més simbòlic crea a vegades una mica de renou per realitzar les altres propostes més 

tranquil·les i que requereixen de més concentració. 
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ES TALLER 

En general l'ambient de "Es Taller" ha funcionat correctament, sí és veritat que en alguns 

moments i segons les propostes fetes, ha estat difícil fer observació dels infants ja que es feia 

imprescindible l'ajuda de la mestra per explicar o acabar la proposta.  

La majoria d'infants han complert les normes encara que a molts els costa arraconar el 

material quan acaben l'activitat i se'ls ha de recordar contínuament que no poden començar 

una cosa sense desar l'altra. 

Hem anat aprofitant les restes, els retalls... de material utilitzat per a fer altres activitats 

reciclades. Hem utilitzat material de rebuig com capses i tubs de cartró. L’espai de la biblioteca 

d’aula estava obert durant l’ambient amb llibres específics (d’art i manualitats,de diferents 

pintors o èpoques artístiques) i de làmines d’art. 

CA S’ARQUITECTA 

És l’ambient de construccions dels infants de 4 i 5 anys on fan d’arquitectes i desenvolupen 

coneixement i habilitats relacionades amb: l'àmbit matemàtic (mides, formes geomètriques, 

relacions de simetria i equivalències, comparacions, seriacions, la quantitat, els nombres,...), 

l'estètica, la motricitat, la imaginació i la creativitat.  

L'ambient està organitzat diferenciant els següents espais: zona de grans construccions, de 

petites construccions, tarimes de diferents alçades per construir, construïm una caseta, Lego 

construccions, geomax, jocs matemàtics i espacials, de representació, i la biblioteca.   

Amb la construcció i la manipulació de diferents materials (estructurats i no estructurats, 

naturals i de plàstic, etc.) els infants poden fer les seves creacions individuals o en grup. 

La valoració de l'ambient és molt positiva ja que cada vegada ha anat resultant un espai de 

major èxit pels infants. Ha costat més engrescar-los amb les propostes o jocs de caire més 

matemàtic, o aconseguir que plasmessin al paper les seves produccions. 

De cara al proper curs es necessari dotar a la biblioteca de l´ambient de més llibres 

d'arquitectura que els permetin observar models de la vida real al món en visió plana i poder 

passar-los a tres dimensions, i seguir substituint  els organitzadors de materials de plàstic per 

fusta o materials més naturals. 

 SA POSSESSIÓ 

És un ambient on es treballa el joc simbòlic sobretot, emmarcat dins la cultura i tradició Balear. 

La possessió enguany s’ha organitzat en els següents micro-espais: Cuina, Sala d’estar, Espai de 

tradició i cultura, Es taller, L’escriptori, Arener i Portassa. 

Aquest cur l’escriptori ha tingut més rellevància i enlloc de formar part de la Saleta, se li ha 

atorgat un espai concret i diferenciat, malgrat que no s’ha mantingut l’estètica tradicional, 

llavors pel curs pròxim es podria tractar de conjugar ambdues opcions. 

En quant a l’Arener seria convenient incorporar més estris per ficar i treure, cribar, 

transvasaments…i només introduir animals de granja.  

Per qüestions relacionades amb al·lèrgies alimentàries, enguany a la Cuina s’han eliminat les 

elaboracions que implicaven manipulació de fruites, fruits secs o el tast de menjar (com el pa 
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amb oli). S’ha mantingut l’elaboració de diferents masses (sal i oli), picar i tallar herbes 

aromàtiques… que no suposaven la ingesta d’aliments. 

Aquest curs s’han anat incorporant activitats per fomentar habilitats de la vida diària a les que 

ja es varen fer el curs anterior: com botonar, cremalleres, cordar sabates, doblegar estovalles, 

teles de diferent mida i torcaboques, fermar davantals… Però ha quedat pendent anar 

incorporant més, com per exemple: estovalles amb pauta de com parar la taula, etc. 

També s’ha incorporat la música tradicional com a fons. Quelcom que ha agradat molt. 

En general es fa una valoració molt positiva de tot l’ambient i de les diferents propostes. 

CAN XERRIM XERRAM. 

Can Xerrim Xerram té com a objectiu fonamental fomentar i millorar l’ús del llenguatge oral 

(parlar i escoltar). Com ambient fix a l’ambient hi solia haver entre 12 i 15 infants. 

La sessió enguany constava de quatre moments: Arribada i rebuda / Conte / Conversa / Joc 

lliure (Bibiloteca - Titelles amb diferents formats: de dit, de ma, ombres xineses, en paper - 

Tocador: per maquillar-se, disfressar-se - Teatret: per fer dramatitzacions, cantar, ballar…- 

Espai per propostes en paper o manualitats: feim màscares, titelles, manualitats senzilles…- 

Audiocontes). 

En general cal dir que la resposta dels infants ha estat positiva; tots han pujat a l’aula contents 

i la majoria han aprofitat les sessions per fer diferents propostes depenent dels seus 

interessos. Els nins i nines han gaudit d’escoltar els contes i de participar en les converses 

creant-se un clima de confiança tot i que alguns infants no es coneixien. 

Els espais que més han agradat han estat les disfresses i el maquillatge, la mestra ha hagut 

d’ajudar sovint els infants a maquillar-se i que això ha restat temps d’observació i d’avaluació.  

CAS CIENTÍFIC 

En aquest ambient s’han fet propostes relacionades amb el coneixement de l’entorn natural. 

Explorar, observar, sentir, comprovar, relacionar causa/efecte, descobrir materials i les 

diferents relacions que hi ha entre ells, experimentar… S’han utilitzat materials naturals per fer 

jocs sensorials, trasvassos…( arena, terra, llavors, llegums, taps de suro, pinyes, pedres, 

copinyes, caragoles, fulles…)  

La majoria d’infants s’han mostrat molt motivats i interessats vers les activitats que s’han 

trobat. El que més els ha agradat ha estat fer mescles de colors i fer neu. 

Abans del confinament havíem començat a treballar el cos humà, però ens vam quedar a mig 

camí. Vam repassar les parts del cos i ens va quedar poder veure com canviem amb el pas del 

temps i la importància de l’alimentació, la salut i cuidar del medi ambient. 

A 5 anys havíem sembrat mongetes i anàvem mirant com sortien les arrels, el tall, el tronc,... i 

la importància de l’aigua i el sol en el seu desenvolupament. 

FORA VILA 

L’objectiu principal d’aquest ambient és el contacte amb la natura i el seu respecte. Els infants 

han pogut experimentar amb diferents elements naturals (terra, sorra, fusta, pedres,...). 

També hem treballat diferents maneres de sembrar: llavors, planters, esqueixos… i així anar 

observant els diferents canvis que s’han produït a les plantes. A la part de l’hort hem sembrat 
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hortalisses: lletugues, pastanagues, cebes, cols, alls, remolatxes. També s’han sembrat plantes 

aromàtiques i culinàries com l’herba sana, romaní, farigola, api, julivert… A la zona de jardí 

hem iniciat la plantació de plantes de decoració i de flors: lliris, glariols, rosers, cintes, potos...i 

hem trasplantat i hem tengut cura de les plantes de les aules d’infantil, passadís i menjador. 

Hem elaborat objectes de decoració com a pasteres i ho hem preparat tot per l’arribada de la 

primavera, acondicionant els espais i la terra.  

Hem fet observacions del diferents animals (sobretot insectes) que han anat sortint a fora vila i 

també hem observat el temps atmosfèric (4 i 5 anys) vent, pluja, fred, temperatura.. ja que 

afecta directament a les activitats de fora vila. 

La valoració és molt positiva, els infants de tota l’etapa  han gaudit molt del joc a l’exterior i de 

les diverses propostes d’hort  i jardí que s’han fet. 

Quan es va declarar l’estat l’alarma ens va quedar l’espai condicionat per sembrar lo propi de 

l‘estació de primavera. Els darrers dies vam sembrar les tomatigueres, les fraules, els lliris i els 

gladiols   però ja no vam poder fer observacions d’aquestes. Ens va quedar pendent poder fer 

les observacions dins la primavera que és on es donen més canvis i la recollida dels fruits 

d’hivern com la col, les pastanagues i els alls. També va quedar pendent la finalització dels 

elements decoratius ja que estàvem esperant que cresquessin les plantes que hi havíem de 

col·locar. 

CA NA FOSCA.  

Aquest ambient de llum i ombra és un espai on experimentam amb les possibilitats creatives, 

artístiques, tècniques i científiques de la llum.  

Aquest curs la gran part de la dotació econòmica que teníem assignada l'hem dedicat a dotar 

l'ambient d'una instal·lació de llums ultravioletes que permet treballar amb aquest tipus de 

llum a tot l'espai. 

Les dues mestres que hem duit l'ambient, una a les sessions amb els infants de 3 anys, i l'altra 

a les de  4 i 5 anys, hem anat variant les propostes de manera que cada vegada que venia un 

infant a l'ambient trobava noves provocacions d'experimentació.  

Al primer trimestre s'ha organitzat l´ambient per afavorir la descoberta i´experimentació de 

dos tipus de llum; un espai més gran per la llum blanca, i un més petit per la negra o 

ultravioleta. Al segon trimestre havíem muntat tot l'ambient amb llum negre. Totes les 

propostes i els materials convidaven a experimentar amb les possibilitats  artístiques i 

creatives que ofereix aquesta llum. Al tercer trimestre teníem previst dirigir les propostes a la 

descoberta de la llum natural i les ombres.  

Donat el desenvolupament extraordinari del curs, el treball amb la llum ultravioleta només 

s'ha iniciat, i amb la llum natural queda pendent.  

En general els ha agradat molt i han disfrutat amb les diferents propostes que per la seva 

novetat els engrescava molt.  

Durant el confinament les dues mestres d’aquest ambient han enviat propostes conjuntes de 

llum i ombres a tot l’alumnat mitjançant el bloc d’educació infantil. 
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Objectiu:  Enllestir els documents de programació de l’etapa d’ E.I 

Hem continuat treballant al llarg del curs amb els grups de treball establerts per a realitzar els 

documents que conformaran el nou curriculum d’educació infantil, adaptat als canvis 

metodològics que hem anat fent durant els darrers cursos. Els objectius de les diferents àrees 

(que es treballen a l’aula i a cada un dels ambients) han quedat recollits en un programa 

elaborat amb excel, que possibilita la consulta dels objectius, per àrees, nivells, ambients….  

Durant el confinament hem finalitzat el nou curriculum d’ed.infantil el qual havia d’esser 

presentat al claustre per a la seva aprovació, per les circumstàncies actuals es presentarà a 

principi del curs que ve. 

El curs vinent s’hauran de revisar els models d’adaptacions curriculars significatives i el nivell 

de competència curricular. 

 

2.1.3. Organització i gestió del centre. 

Objectiu:  Aplicar el nou Pla d’ acollida de mestres nous 

Aquest curs s’ha aplicat el nou pla d’acollida per als mestres nous que es va actualitzar el curs 

passat. La valoració és positiva, ha permès informar al professorat de la dinàmica i aspectes 

bàsics de funcionament del centre, posar a la seva disposició totes les eines i recursos 

necessaris i ha  facilitat la integració del professorat a l’equip docent. 

Aquest pla s’ha aplicat a principi de curs al mes de setembre i quan ha arribat algun mestre/a 

nou per a substitucions, encara que en aquestes situacions no s’ha pogut aplicar de manera 

tan rigorosa per manca de disponibilitat. També durant el confinament s’ha donat la 

incorporació d’una mestra nova i la seva acollida ha estat del tot diferent, per la situació 

viscuda, les mestres del seu cicle l’han acollida i facilitat la seva tasca dins el cicle. 

Objectiu:  Reorganitzar els espais del centre per adaptar-los a les noves necessitats 

A l'inici del curs , en la PGA, l'equip directiu recordà les propostes que a nivell organitzatiu 

s'havien plantejat en la memòria del curs anterior: 

-Reorganització dels espais per a un major aprofitament en el moment dels desdoblaments o 

sessions de suport. 

-Replantejament de la funcionalitat dels ordinadors ubicats a l'aula d'informàtica, tot tenint en 

compte les possibilitats que actualment ofereixen aquests aparells. 

-Reorganització de l'espai de secretaria. 

Les tasques s'iniciaren tot just començar el curs i a dia d'avui  aquestes propostes s'han dut a 

terme. 

Objectiu: Reorganitzar els espais comuns d’E. I.  

EL grup de treball encarregat de l’ambientació a infantil, s’ha reunit quinzenalment el primer 

trimestre i s’han planificat accions per dur a terme als passadissos i altres llocs comuns, 

algunes d’aquestes no s’han pogut dur a terme, queden pendents per al curs que ve. 
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Dins aquests accions trobam: 

- S’ha continuat adequant els passadissos per a ser utilitzats com espais de trobada i joc 

en els moments que anomenam aules bessones. 

- S´ha ambientat l´aula de psico per fer-la més acollidora : s´han penjat rètols, cortines, 

imatges il·lustratives, protectors per evitar impactes i també s´han col·locat calaixeres 

per classificar materials diversos. 

- No s’han pogut instal·lar als passadissos les taules de la calma com espai per ajudar als 

alumnes a resoldre conflictes i autogestionar els sentiments i emocions, queda 

pendent. 

- S’ha treballat en la recerca de sistemes o suports per documentar el procés 

d’aprenentatge als passadissos. Aquests sistemes tenen un cost econòmic elevat, no 

tenim clar quin sistema utilitzarem, hi continuarem treballant el curs que ve.  

A totes les aules, que també són espais comuns en el moments d’ambients, s’ha treballat per 

tal de poder diferenciar l’espai i els materials utilitzats als moments d’ambients dels moments 

de tutoria. Hem anat realitzant canvis a l’espai de cada aula, intenten diferenciar l’espai aula i 

espai ambient. Hem posat estors als armaris de les aules per facilitar possibilitar la separació 

dels materials que s’empren en cada situació, i que l’alumnat tingues clar aquesta 

diferenciació.   

Objectiu: Introduir el nou sistema de marcatge 

A l’inici de curs es va implementar el sistema de marcatge amb l’aplicació GESTIB  a través dels 

telèfons mòbils del professorat i ordinadors del centre. 

Aquest sistema de marcatge no ens ha portat res útil ni ens ha facilitat la feina, és més, ha 

creat angoixa i malestar entre alguns professionals del centre. 

Des de l’equip directiu ja es duia un sistema de control d’assistència del professorat que 

funcionava i que s’ha seguit mantenint. 

Objectiu: Participar en el programa «Escoles connectades» 

Hem participat en el programa d’Escoles connectades. Al primer trimestre es va instal.lar la 

nova wifi de la conselleria, que ha permès millorar la connectivitat.  

A més hem tengut la possibilitat de millorar les propostes inicials gràcies a la dotació per part 

de la conselleria de monitors digitals interactius en les aules de 5è i 6è. S'han reubicat les 

pantalles digitals de la primera dotació (aula suport, biblioteca, tres aules d'infantil i canvi del 

projector de l'aula de música). 

Objectiu: Augmentar la seguretat en el tema d’alumnat participant del programa Alerta 

Escolar Balear 

Aquest curs s’ha vist incrementat notablement el nombre d’alumnat del Programa alerta 

escolar balear. Des de l’inici de curs s’ha fet feina per augmentar la seguretat d’aquests infants 

i s’han adoptat mesures preventives. Tot el professorat va rebre una xerrada per part de 

l’equip directiu per tal de conèixer els protocols sanitaris (amb el visionat dels vídeos 

corresponents) i per rebre informacions sobre  les mesures específiques del centre (telèfons, 

ubicació de la medicació…). També es van implementar noves mesures al menjador (targetes 

identificatives, assignació de llocs concrets …). Davant la gravetat d’algunes al·lèrgies s’ha 
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adoptat la decisió de prohibir els fruits secs a tot el centre i a una de les aules d’educació 

infantil s’ha prohibit dur fruita per berenar als infants. 

Per la quantitat d’alumnes que actualment hi ha a infantil en el programa d’alerta escolar amb 

al·lèrgies alimentàries greus i pel fet que l’alumnat es mou per molts d’espais comuns dins el 

centre,  l’equip va acordar les següents mesures preventives: eliminar totes aquelles activitats 

relacionades amb aliments (festa d’aniversari que es feia cada trimestre, elaboració de rosaris, 

torró, crespells, tasts de fruits tardor…), a una aula de 5 anys s’ha prohibit la fruita per 

recomanació mèdica. L’alumnat d’infantil tampoc va participar per primera vegada en la 

compra de pa amb sobrassada per Sant Antoni.  

Aquest curs s’ha comprat una gelera i s’ha ubicat a una aula del segon pis, per tal que un 

alumne amb hipoglucèmia pogués tenir més a l’abast  el seu medicament en cas d’urgència. 

2.2. Grau d’assoliment dels objectius i de desenvolupament de les actuacions 

previstes a la PGA.  

Aquest curs s’ha vist alterada la organització del centre degut a l’estat d’alarma decretat a 

partir del 16 de març. L’escola es va tancar i tot el claustre es va haver d’adaptar a fer feina de 

manera no presencial. 

Des de l’equip directiu es varen donar directrius de com atendre a l’alumnat mitjançant el 

teletreball i cada cicle es va organitzar per poder continuar la feina a distància. 

Tota l’organització va quedar reflectida a un document de centre que adjuntam com a ANNEX 

1 al final de la memòria 

 

2.2.1. Del pla de l’UOEP. 

●Funcionament de l’equip de suport 

L’equip de suport està format pels següents membres: 

- 3 mestres de pedagogia terapèutic 

- 1 mestre d’audició i llenguatge. 

- 1 ATE. 

- 1 orientadora. 

- 1 PTSC ( a demanda). 

- 1 cap d’estudis de primària i 1 cap d’estudis d’infantil. 

•Reunions de l’equip 

Per agilitzar i i millorar el seguiment de l’alumnat, ens hem reunit setmanalment i 

individualment cada un dels membres de l’equip de suport amb la orientadora i quinzenalment 

amb tot l’equip de suport. 

D'aquestes reunions s'ha fet una acta que s'ha facilitat a la resta de l'equip de suport. 
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•Objectius de l’equip per aquest curs 

o Revisar el model d'Adaptació Curricular. s’han revisat els models d’Adaptació 

curricular però s’ha considerat no fer cap canvi. 

o Actualitzar la documentació digital referent a l’alumnat amb NESE i les carpetes de 

mesures i intervencions específiques per atendre la diversitat. En aquest sentit, l’equip de 

suport s’ha encarregat de tenir els documents necessaris per a cada alumne NESE dins la 

carpeta de mestres de forma actualitzada i completa. 

o Continuar amb l’adaptació de l’escola per seguir reduint el renou amb conformitat 

amb les mesures adoptades per l'alumnat amb dèficit auditiu.   

S’han instal·lat pilotes de tennis a les potes de les cadires i les taules dels infants per tal de 

reduir el nivell de renou a l’aula de 1r (on hi ha l’alumna amb DSA). També s’ha instal·lat un 

semàfor que controla el nivell de renou de l’aula (per part de l’associació ASPAS). S’han posat 

també pilotes de tennis a l’aula que hi ha damunt d’aquesta per reduir encara més el renou. 

S’han posat tacos de goma a les cadires del menjador ja que aquesta alumna és usuària 

d’aquest servei. 

o Introduir els pictogrames per a la circulació a l'escola afavorint la inclusió de 

l'alumnat amb TEA.  

Com es va acordar els espais comuns com els banys, l’ascensor, l’aula de música, de suport, AL, 

la secretaria… es troben senyalitzades amb pictogrames clars i universals. De cara al proper 

curs revisar els possibles canvis d’aula i reubicar els cartells corresponents. 

o Introduir jocs psicomotrius als passadissos adreçats preferentment a alumnat amb 

TDAH i problemes de conducta. Aquest objectiu estava plantejat per fer durant el tercer 

trimestre al segon pis però no s’ha pogut complir a causa del confinament.  

o Fer un full de proposta pedagògica d’aula amb les intervencions de l’alumne NEE. A 

començament de curs, quan es va fer un model de “Quadern d’aula” pels membres de l’equip 

de suport es va elaborar un document en el qual es podria reflectir cada intervenció que es 

feia relacionada amb cada infant (reunions amb tutor/a, amb la família, coordinació amb 

serveis externs…). 

o Fer suport els primers dies de setembre a l’alumnat de 4t E.Infantil i 1r E.P. Aquest 

suport s’ha dut a terme a començament de curs de manera que cada un dels membres de 

l’equip de suport ha fet l’adaptació a un grup concret. Això ha permès conèixer bé al grup i 

facilitar la integració dels nins i nines tenint cada dia el mateix referent (tutora+suport). La 

mestra PT d’infantil s’ha dedicat a fer suport amb els dos alumnes amb NEE que feien període 

d’adaptació a 4t d’educació infantil. Les mestres +1 han fet l’adaptació també a 4t d’infantil. 

Els mestres PT de primer i tercer cicle, així com el mestre AL han fet suport a les aules de 1r 

d’educació primària.  

o Fer de l’aula de suport una aula de recursos pel professorat i un espai creatiu i 

motivador per a l’alumnat. Durant el curs s’ha valorat el material i recursos que hi havia a 

l’aula de suport decidint quin era d’utilitat i quin no. A partir d’aquí ens vam reunir en diferents 

ocasions per valorar les necessitats de material que teníem i fer les compres corresponents, 

però no les hem pogut dur a terme. Considerem que encara s’ha de seguir fent feina per llevar 

els materials que no són útils i decorar més l’aula. Podem emprar per exemple abecedari a 
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l’aula petita, instruccions per resoldre un problema, taules de multiplicar… alhora que facin 

l’espai més acollidor per a l’alumnat. 

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

Protocol de detecció i intervenció de les altes capacitats. S’ha col·laborat en l’aplicació 

d’aquest protocol al 1r curs d’educació primària facilitant la informació que ha fet falta i 

ajudant a les tutores a emplenar els qüestionaris corresponents. També s’ha assistit a totes les 

reunions necessàries per a dur a terme aquest protocol.  

Elaborar proposta de protocol de dol a l’escola. S’ha iniciat , en col·laboració de l’equip 

directiu, el protocol amb l’elaboració d’una maleta de dol on podem trobar llibres  i bibliografia  

referent al tema. Ha quedat pendent l’adaptació del protocol genèric a les característiques del 

nostre centre. 

● Tasques amb l’alumnat 

Aquest curs l'equip de suport ha estat flexible pel que fa als horaris establerts. Aquests s'han 

modificat en vàries ocasions i sempre en funció de les necessitats del centre per atendre-les en 

el moment que han sorgit. 

El suport s'ha realitzat dins i fora de l'aula, sempre valorant les circumstàncies del moment, del 

grup, de les característiques de l'alumnat NESE i dels continguts a treballar. 

● Treball amb els tutors 

Sempre que ha estat possible hem assistit a les reunions de cicle on estem adscrits. Els dies 

que no hi hem pogut assistir s'ha degut a la solapament horari amb altres reunions. Un 

membre de l’equip de suport per reducció horària ha assistit només a aquelles reunions que 

s’han considerat prioritàries. 

La coordinació amb els tutors ha estat possible gràcies a la flexibilitat per les dues parts a 

l’hora de trobar temps. Valorem que és necessària per treure més profit de les sessions de 

suport. 

● Relació amb les famílies 

Ens hem reunit amb les famílies dels alumnes NESE quan han estat convocades o ho han 

sol·licitat. Aquestes reunions les valoram positivament perquè ens han servit per a conèixer les 

dificultats dels infants a l’entorn familiar. 

● Coordinació amb els serveis externs i gabinets privats 

Valorem molt positivament tant la intervenció de l'EAC, UVAI de TEA, EADISOC, Nousis (UVAT) i 

d'ASPAS, com els contactes amb serveis externs privats  i logopedes externs. 

Hi ha hagut també varies reunions amb CEE Princesa de Asturias  i amb el CC la Salle per 

l'escolarització combinada d’un alumne del centre. 

Les reunions amb els SS.SS s'han calendaritzat des de principi de curs i finalment s'ha acordat 

realitzar-les de manera puntual i quan sigui necessària. 

D'altra banda, també ens hem reunit amb treballadores familiars i socials per fer el seguiment 

d'alguns alumnes. 
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● Coordinació amb els nivells 

La PT d’educació infantil ha acudit a les reunions de nivell que s’ han considerat prioritàries. 

El mestre de suport de primer cicle ha acudit a les reunions de nivell quan no s'ha solapat amb 

altres reunions prioritàries. La mestra PT del tercer cicle no ha pogut assistir a aquestes 

reunions per incompatibilitat d’horari. El mestre AL ha assistit a les reunions del primer cicle.  

● Principals dificultats 

Degut a que cada PT ha d'atendre a molts de grups, resulta molt complicat coordinar-se amb 

els tutors, atendre de manera òptima a l'alumnat i planificar les sessions. 

Ens ha mancat temps per coordinar-nos, aportar idees, dur a terme propostes, ajudar-nos i 

presentar preocupacions entre l'equip de suport ja que durant les reunions conjuntes s'ha 

dedicat més temps a tractar altres aspectes. 

L'ATE no ha assistit a les reunions de l'equip de suport per incompatibilitat d'horari (menjador). 

Sols ha assistit a les que es tractava d’alumnes amb necessitat d’ATE. També a part de les 

reunions de suport l’ATE ha assistit a totes les necessàries. 

● Èxits aconseguits 

Col·laboració entre els membres de l’equip de suport a l’hora de compartir recursos i 

documentació. 

Revisió de les carpetes i documents existents de l'equip de suport. 

Revisió, elaboració de material i adquisició de nous jocs pel desenvolupament de les sessions i 

per facilitar l'aprenentatge dels infants. 

 

-VALORACIÓ DE L’ORIENTADORA 

A continuació es mostra la tipologia de l’alumnat que presenta Necessitats Específiques de 

Suport Educatiu (NESE) així com les demandes que ha rebut l’orientadora (dins l’apartat de 

demandes Noves s’inclouen també  totes les revisions psicopedagògiques que s’han duit a 

terme).  
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La orientadora és la coordinadora de la UOEP. 

L’orientadora agraeix a tots els professionals del centre i als membres de l’equip de suport per 

la col·laboració en el seguiment i avaluació de l’alumnat .Destacar també el recolzament de 

l’equip directiu en el tema de la gestió de l’atenció a la diversitat i en totes les tasques del 

serveis d’orientació. 

En general és un centre on la planificació i organització de les tasques d’orientació esdevenen 

fonamentals. Cada any es van elaborant protocols d’organització i funcionament (protocols de 
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demanda, categories NESE,...). Aquest any s’ha l’elaborat el protocol de seguiment de 

l’alumnat que presenta altes capacitats i que el curs vinent es revisarà. 

Durant l’estat d’alarma s’han donat instruccions a l’equip de suport per dur a   terme 

l’organització de suport telemàtic tant als infants com als mestres. 

En gran trets des d’orientació s’ha generat les següents intervencions: 

 

Inf. Psicopedagògics:                  16 

Dictàmens d’escolarització:       11 

Informes d’ Intervenció:             48 

Informes de Baixa NESE:  9 

Nombre total d'informes: 84 

Nombre demandes centre: 48 

Nombre de demandes ateses: 35 

Nombre de demandes pendents pel proper curs escolar:  13 

  

L’estat d’alarma ha suposat: 

Que des de el SAD hagin d’establir les instruccions i /o protocols pel curs vinent per dur a 

terme les avaluacions psicopedagògiques dels infants. 

S’ha elaborat un annex del tercer trimestre de l'informe NESE i Pla d’altes capacitats amb els 

canvis sorgits i amb els criteris d’avaluació adaptats a la situació que s’estava vivint. Les 

peticions d’ATE s’han de dur a terme a partir de la 2a quinzena de Juliol. 

Les reunions amb els professionals i els traspassos d’expedients dels alumnes que presenten 

dificultats i que s’escolaritzin al nostre centre a 4t d’educació Infantil es duran a terme a 

principi de setembre. 

Els traspassos d’expedients físicament als IES també es realitzarà el mes de setembre. El mes 

de juny s’han pogut fer els traspassos orals amb el departament d’orientació dels IES. 

Les demandes pendents a l’estat d’alarma s’iniciaran a partir del primer trimestre del curs 

vinent. 

L’avaluació dels nins que han sortit com a possibles nins d’altes capacitats en el programa de 

detecció d’altes capacitats també s’iniciarà el primer trimestre del curs vinent. 

Prioritzar les noves tecnologies en l’aprenentatge dels alumnes que presenten NESE. 

Tenir a l’abast materials digitals per treballar amb l’alumnat que pugui tenir dificultats. 

Fer un estudi i previsió de l’alumnat que té dificultats tecnològiques a casa per si de cas hi ha 

un altre confinament i fer algunes propostes. 
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PTSC 

Durant el curs 19/20, la PTSC ha assistit al centre un dia al mes, que normalment ha estat 

l'últim dimarts de cada mes. Aquest dia ha anat variant en funció de les necessitats del centre i 

dels alumnes.  

S'han mantingut coordinacions i reunions tan telefòniques, com a través del email i 

presencialment tant en el centre educatiu com en el centre de serveis socials amb CMSS, PT, 

tutors, pares i equip directiu. 

Cal destacar les coordinacions i reunions amb la orientadora del centre que han estat 

freqüents i positives. 

 

AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU (ATE) 

Ha complert les seves funcions atenent als alumnes que precisen de la seva ajuda. Encara que 

per les característiques i necessitats d'aquests alumnes ha estat del tot insuficient el temps 

dedicat a cada alumne. S’ha prioritzat la seva atenció als alumnes que presenten NEE amb 

problemes de conducta. Les mestres del centre han hagut de cobrir les altres necessitats. 

 

FISIOTERAPÈUTA 

He acudit al centre un dia a la setmana per atendre un alumne amb disfunció motòrica. 

L'alumne ha rebut tractament individual, una sessió setmanal, amb una durada de  50 minuts. 

L´evolució d´aquest alumne ha estat positiva. 

Intervenció: 

He treballat en sala per a l'obtenció d' objectius terapèutics propis de la fisioteràpia. He 

mantingut reunions amb l'equip de suport per informar i rebre informació de les necessitats 

del nin. He treballat amb el professorat per informar la manera adequada de intervenir amb el 

nin. 

Previsió per a l'any vinent: 

L'alumne segueix en el servei de fisioteràpia  durant el curs següent de manera indirecta, es a 

dir assessorant al/la professor/a de EF, al/la  tutor/a i a l’equip de suport quan sigui necessari. 

 

● PROPOSTES DE MILLORA DE LA UOEP 

o Trobam convenient la distribució per cicles de l’equip de suport però hem de tenir en 

compte que pot haver un desequilibri de necessitats, per tant, quan hi hagi unes majors 

necessitats a un cicle s'haurà de redistribuir el suport i valorar la mesura per tal d'atendre els 

alumnes que ho requereixen. Aquest curs la PT que anava al cicle d’educació infantil, també ha 

hagut d’atendre a l’alumnat de tercer de primària. 

o Continuar amb l´adaptació de l’escola per seguir reduint el renou. Potenciar que el 

claustre treballi amb els seus alumnes la necessitat de reduir el renou tant als passadissos com 

en les pujades i baixades al pati. 
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o Comprar recursos educatius de suport (estimulació del llenguatge, dificultats 

d'aprenentatge, intel·ligència…). Seguir revisant el material que queda a l’aula de suport per 

llevar tot el que no sigui necessari i anar ampliant el que faci falta. 

o Disposar de dos ordinadors que funcionin sense problemes, amb programari 

actualitzat. Tenir la pissarra digital de l’aula de suport operativa. 

o Considerem necessari que els membres de l’equip de suport disposin de més temps 

per a l’organització de la tasca i l’elaboració i revisió trimestral de la documentació necessària 

(informes NESE, ACS…) ja que encara que hi hagi les hores d’exclusiva, aquest temps resulta 

insuficient per a coordinar-nos amb tutors, entre els membres de l’equip de suport… 

o Facilitar les reunions entre els mestres de suport i els tutors per poder coordinar la 

tasca a desenvolupar. 

o Introduir a les programacions respectives temes de maneig digitals sobretot per 

l’alumnat amb NEE. 

o Elaborar un banc de recursos digitals adaptat al reforç i aprenentatge de diferents 

àrees per l’alumnat amb NESE. 

o Donar informacions als tutors sobre el tema de la protecció de dades dels alumnes i 

documentació NESE. 

o Actualitzar informacions  als docents sobre les mesures d’atenció a la diversitat per a 

qualsevol alumne i més concret sobre algunes tipologies NESE i la seva intervenció (TEA- Altes 

Capacitats,…) 

o Revisar el model d’adaptació significativa i no significativa. 

o Continuar amb la calendarització de dies per a l'elaboració i avaluació de les 

Adaptacions Curriculars i dels Informes NESE. 

o Construir un passadís /circuit per alumnat amb dificultats de gestió emocional i/o 

comportamental. 

o Convocar al PTSC a una reunió d’equip de suport a principi de curs. 

o Fer formació al professorat en tema de dol al centres educatius. 

o         Augmentar els membres de l’equip de suport. La conselleria assigna mestres de suport 

segons les ACS i no per les necessitats del centre. 

2.2.2. Del pla de convivència. 

Des de la comissió de convivència aquest curs hem treballat per continuar amb la tasca 

iniciada cursos anteriors. 

● S’han aplicat les dinàmiques de cohesió de grup a principi de curs, de la 

mateixa forma i temporalització que el curs anterior ja que aquestes activitats 

procuren el coneixement i enriqueixen les relacions entre l’alumnat. Els grups 

de nova formació i de reagrupació varen intensificar el treball de les 

dinàmiques de presentació quasi a diari durant el mes de setembre i les de 

coneixement alguns cops a la setmana el mes d’octubre. Des de llavors fins al 

13 de març es va seguir  l’activitat programada. 
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● Molts  de grups també han inclòs dinàmiques de relaxació i d’atenció plena, 

amb freqüència després del pati. 

● A partir del mes de gener es posaren el marxa el programa d’apadrinament 

lector amb freqüència quinzenal. Els grups quedaren aparellats de la següent 

manera a les sessions que s’indiquen: 

    1r A i 4t A dijous de 12:40 a 13:30 

1r B i 4r B dijous de 12:40 a 13:30 

 1r C i 4t C dijous de 12:40 a 13:30 

  

2n A i 5è A divendres de 11:50 a 12:40 

2n B i 5è B dilluns  de 11:50 a 12:40 

2nC i 5è C dijous de 10:30 a 11:20 

  

3r A i 6è C dijous de 12:40 a 13:30 

3r B i 6è B divendres de 12:40 a 13:30 

3r C i 6è A dijous de 12:40 a 13:30 

  

Com es pot suposar no ha estat una activitat de llarg recorregut per mor de la suspensió de les 

classes presencials. Les sessions duites a terme es s’han valorat positivament i els infants 

estaven, en general, il·lusionats i contents. 

Ha quedat pendent l’assessorament i aplicació de dinàmiques de confiança i l’estudi  i acord 

sobre la  temporalització per passar sociogrames a cada aula. 

●  Coeducació 

o   Es va facilitar una guia amb opcions de vocabulari no sexista i, s’ha procurat 

emprar  un llenguatge inclusiu en tots els àmbits comunicatius. 

o   S’ha possibilitat treballar l’educació per a la igualtat a través dels contes. A 

més del propis llibres hi ha un recull amb orientacions i edat recomanada 

de cada un dels contes. També s’ha fet un recull amb bibliografia i 

materials d’actualització per a mestres. 

o   Hem continuat participant com a escola adherida al Grup d’Escoles pel 

Feminisme i s’ha participat com a centre 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 
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celebració del 25 de novembre, dia internacional per a l'eliminació de la 

violència contra les dones. Any 2019.» 

o   Dins les aules es va incidir especialment en la sensibilització l’alumnat  per 

identificar i modificar situacions o conductes sexistes i amb aquest 

missatge es varen confeccionar cartells que després s’exposaren a l’escola. 

o   També es varen preparar una sèrie d’activitats emmarcades dins la setmana 

de la Dona  amb el lema #VOLEM. Els treballs a les aules que culminaren  

en l’exposició de diferents cartells que començaven tots amb el lema 

d’enguany, en  la lectura d’un manifest i els lemes seleccionats per cada 

aula, amb l’escenificació al pati del lema i la participació en el video 

publicat amb alumnes de totes les escoles participants. 

o   Els cartells de les dues activitats han quedat pendents d’emmarcar (s’han 

d’adquirir les vases) i de distribuir pels passadissos de l’escola, per 

aprofitar la feina feta i com a mode de tenir presents els  missatges que 

contenen. 

  2.2.3. Del pla d'activitats complementàries i extraescolars. 

Educació infantil 

A educació infantil s’han realitzat totes les sortides previstes al primer trimestre, també les 

diferents activitats (teatres…) programades menys Teatre amb ioga de 4 anys que al canviar la 

data al 2n trimestre finalment no s’ha dut a terme.  

Al segon trimestre s’han dut a terme les programades  abans del mes de març. 

Les activitats i sortides que no s’ha pogut dur a terme per l’estat d’alarma són les següents: 

3 anys:  

● Granja Jovent: 16 de març. 

● En patufet i les set cabretes: 23 abril 

4 anys:  

● Teatre ioga: 15 novembre(canviat al 24 març) 

● Granja Sa Cabaneta: 13 de març. 

● La flor romanial: 21 abril. 

● Les aventures de gepeto i pinotxo: 4 maig 

5 anys:  

● El senyor dels contes: 24 abril 

● Giramón: 23 abril 

● Colònies “Es Burotell”: 20 i 21 de maig. 

Tot el cicle: 

● Ludoteca de jardí: 7 abril. 
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S’ha procedit a la devolució a les famílies del cobrament de les activitats programades i no 

realitzades per la situació sanitària. 

Primer cicle 

Al primer cicle s’ha realitzat les següents activitats durant el primer trimestre i el segon, abans 

de la situació de confinament. 

1r: 

● El cos humà (Fundació March), novembre. 

● Educació Vial. 

● Activitat al centre, Rodacubs. Novembre. 

● Sortida Nadalenca, desembre: cantem a la residència Oms i visita de Betlems del 

claustre de l’Hospital Militar, Ajuntament i Consell. 

● Programa de salut dental. 

● Teatre al centre : En Joan des fabiolet. Març. 

2n: 

● Visita Ajuntament, novembre. 

● Activitat al centre, Rodacubs. Novembre. 

● Caixa Fòrum, teatre musical, febrer 

Activitats de centre que ha participat el cicle: 

● Participació a les Jornades sobre el Clima. 

● Participació a les activitats d’igualtat  de sexe a l'escola del 25 de novembre i del 8 de 

març. 

● Sant Antoni.  

● Carnestoltes. 

Les activitats que no s’han pogut realitzar durant el segon i tercer trimestre són le següents: 

1r: 

● Jardí Botànic de Sóller, abril. 

● Palma Aquarium, maig. 

● Activitat de percussió al centre, juny. 

2n: 

● Visita a la Quely, març. 

● Caixa Fòrum, Estratègies del Éssers vius. Abril. 

● Palma Aquarium, maig. 

● També van quedar pendents els tallers de la setmana cultural (abril) i la festa de 

primavera (maig), per tot el cicle. 

Les activitats programades i realitzades han estat relacionades amb el currículum i les valorem 

positivament. 
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Segon cicle       

3r primària: 

● Participació a les Jornades sobre el Clima. 

● Participació a les activitats de Feminisme a l'escola del 25 de novembre i del 8 de març.  

● Educació vial.   

● Sant Antoni.   

● Carnestoltes.   

● Dia de la Pau (activitat dins l'aula)   

● «Papageno» (teatre al Caixa Fòrum)   

● «El senyor dels contes» (teatre a l'escola)   

● «Contacontes matemàtics» (activitat del Centmat a l'escola)   

● Taller de percussió corporal (activitat de música a l'escola)   

● «Gerda i les 4 estacions» (activitat de música a l'escola) 

● Han quedat pendents la sortida a Natura Parc, una activitat d'arquitectura i 

matemàtiques, la festa de primavera i la sortida de final de curs. 

S’ha procedit a la devolució a les famílies del cobrament de les activitats programades i no 

realitzades per la situació sanitària. 

Quart: 

Es varen realitzar les següents sortides: 

● Excursió a Les Fonts Ufanes (Tema hidrografia)   

● Visita guiada a La Seu, i també al betlem de Cort i passeig pel casc antic  de Palma. 

● Visita  al museu i al poblat talaiòtic de Son Fornés (Tema prehistòria) 

● Taller de percussió corporal (activitat de música a l'escola) 

No s'han pogut realitzar: 

● Visita guiada a l'Ajuntament de Palma. 

● Visita  a les runes de Pollentia. (Alcúdia) 

● Teatre  en anglès. 

● Artefactes musicals. 

Tercer cicle 

Cinquè 

S’han fet les següents activitats:  

● Pixedis detectiu 

● Intarsi (música) 

● Rana (activitat coeducació contra la violència de gènere). 

 No s’han pogudes realitzar: 

● La Visita a Son Bonet (Xarxa Forestal) 

● El taller d’energia a la Caixa. 
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● La sortida a la Serra de Tramuntana. 

● La visita al Palma Aquàrium. 

● El taller de geometria màgica i bombolles de Viu la Cultura 

● Les proves Cangur.  

● També han quedat pendent dues activitats de música (Caixaforum) “Veus i ritmes 

d’Africa ” i “Dinamismes”. 

Sisè 

Les activitats programades de 6è han estat relacionades amb el nostre currículum,  han 

complert les nostres expectatives i les valoram positivament. Es va canviar el taller de “La 

màgia algebraica” per “Prohibit no tocar”. 

Les sortides de 6è que no s’han pogut realitzar són: 

● “Passejant per la ciutat alta” 

● El teatre en anglès 

● Viatge d’estudis 

● Les visites als tres instituts de la zona: l’IES Joan Alcover va oferir una reunió telemàtica 

i una visita virtual a l’IES Politècnic. 

● Activitat de cinema.  

● Tampoc es varen poder realitzar les proves Cangur. 

La suspensió del viatge d’estudis, previst per als dies 19 a 22 de maig , ha suposat la implicació 

d’un tema econòmic afegit a l’extraordinària situació que hem viscut aquests darrers mesos. 

Finalment l'agència ens anul·la l’activitat per la impossibilitat d’oferir els serveis. Per tant, tot 

seguint la normativa, queda pendent la devolució dels 100€ de reserva que es faran arribar a 

les famílies en forma de bono individual. 

Procedirem a la devolució de la part corresponents als guanys de l’alumnat en relació al viatge 

d’estudis mitjançant transferència bancària conjuntament amb la part del tercer trimestre de 

l’aportació del material escolar del curs 19-20. 

Proposta per al proper  curs 

Des de l’equip directiu volem transmetre les dificultats i mancances que hem tengut des de 

Secretaria per gestionar el tema econòmic en relació a les activitats fetes del programa Viu la 

cultura. La proposta en qüestió seria no sol·licitar cap de les activitats del programa Viu la 

cultura de cara al curs 20-21 mentre no es modifiqui el sistema de pagament i facturació 

actual. 

En aquests moments la decisió final està pendent de l’acord de claustre. 

2.2.4. Del pla específic per a l'alumnat repetidor. 

Les tutores de 2n han tingut alumnes repetidors. A principi de curs es va revisar el seu pla de 

repetició i es van programar les actuacions a dur a terme, tant per acollir-los dins el nou grup 

com per atendre les seves necessitats acadèmiques. Han rebut suport per part de la mestra, 

suport ordinari i de l’equip de suport. S’han fet adaptacions sempre que ha estat necessari i 

s’han fet reunions amb les famílies, per tal de conèixer millor els alumnes i poder donar una 

atenció més personalitzada. 
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Segon cicle:  

S'han aplicat les mesures proposades al pla i s'ha possibilitat l'adaptació de l'infant al nou grup 

de referència . 

Han rebut suport per part dels mestres, s’han fet adaptacions sempre que ha estat necessari i 

s'han mantingut diverses reunions amb les famílies per tal de poder fer un seguiment del seu 

rendiment. 

A 5è hi havia una alumna repetidora. S’ha seguit el pla corresponent i malgrat això s’ha hagut 

de fer una demanda a l’equip d’orientació. 

2.2.5. Del Programa d'acompanyament escolar.  

Enguany el nostre centre ha tornat a comptar, per tercer any consecutiu, amb la realització del 

Programa d’Acompanyament Escolar que es va oferir des de la Conselleria d’Educació. Es va 

sol·licitar poder realitzar el Programa i la resolució de la Conselleria va ser dotar de tres grups 

al nostre centre pels alumnes de 5è i 6è d’educació primària. 

Es varen formar 3 grups: 

-Un grup d’alumnes de 5è i dos grups formats per alumnes de 6è. 

-Les mestres que han dut a terme el Programa han estat na Dolores Marina, Joana Mª 

Rodríguez i Catalina Thomás. 

El programa s’ha desenvolupat segons l’horari establert a cada grup fins a mitjans del mes de 

març, que es va declarar l’estat d’alarma degut al COVID-19 i es varen suspendre les classes: 

-Grup 1: tots els dilluns i divendres de 15:30h. a 17:00h. 

-Grup 2: tots els dilluns i dimecres de 15:30h. a 17:00h. 

-Grup 3: tots els dilluns i divendres de 15:30h. a 17:00h. 

Tots els alumnes havien de realitzar un total de 57 hores repartides des del mes de gener fins 

al mes de juny. Degut a la situació viscuda, els alumnes només varen poder realitzar el 

programa fins el 13 de març, realitzat un màxim de 24 hores distribuïdes al llarg del 2n 

trimestre. 

Els grups han estat formats per un màxim de 8 alumnes. Tots han acabat el programa, excepte 

quatre alumnes que varen causar baixa per motius personals. En un cas es va substituir per un 

altra alumna.    

-Grup 1: Grup format per alumnes de 5è. Una alumna va causar baixa a principis del mes de 

març per anar-se’n al seu país d’origen (Xina). 

-Grup 2: Grup format per alumnes de 6è B i 6è C. Una alumna va causar baixa a finals del mes 

de gener. 
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-Grup 3: Grup format per alumnes de 6è A. Dos alumnes varen causar baixa i  es va incorporar 

una alumna el mes de març.  

El nombre total d’alumnat que ha participat en el programa (incloses les noves incorporacions) 

han estat de 26 (8 alumnes de 5è i 18 alumnes de 6è). 

El nombre total d’alumnat que ha participat un mínim del 80% de les 16 sessions (19h. de 24 

hores) programades fins la interrupció del programa (fins dia 13 de març) han estat de 16 (5 

alumnes de 5è i 11 alumnes de 6è) 

  Línies d’actuació: 

 1. Que les activitats relacionades amb el programa formaran part de l’actuació global del 

centre per donar resposta a la diversitat. 

 2. Que la funció d’acompanyament ajudàs a l’alumnat a l’hora de resoldre dificultats en el 

desenvolupament de les seves tasques escolars, individual o col·lectivament. 

El programa s’ha desenvolupat en un clima col·lectiu d’aprenentatge on s’ha potenciat l’ajuda 

entre iguals. 

Pel desenvolupament al llarg del curs ha estat imprescindible la coordinació entre el 

professorat implicat, encara que no sempre ha estat fàcil trobar un moment. 

Les mestres del programa s’han responsabilitzat directament del funcionament del programa: 

-Actuant d’enllaç entre el centre i les famílies. 

-Oferint a l’alumnat una figura del centre darrera del programa a la qual han pogut 

acudir en qualsevol moment. 

 Accions realitzades: 

- Amb l’alumnat: 

o   Revisió i planificació dels deures a partir de l’agenda. 

o   Preparació d’exàmens. 

o   Autonomia personal i respecte als demés companys. 

o   Tècniques d’estudi i hàbits de feina. 

o   Jocs lúdics. 

 -Amb el professorat: 

o   Coordinar la feina amb la de l’aula. 

o   Proporcionar amb antelació les dates d’exàmens. 
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 -Amb les famílies: 

o   Comunicació d’aprofitament de la sessió una vegada acabada aquesta amb les famílies que 

venien a cercar als seus fill/es. 

 

 VALORACIÓ: 

-Es valora positivament l’horari. Les sessions han estat de 1 hora i mitja, de 15:30 a 17:00h. No 

s’ha fet pesat i als alumnes han agraït que fos després del menjador perquè així no perdien 

temps. 

-Trobam que la convocatòria per part de la Conselleria ha estat molt tard. Ja havia començat el 

curs i molts dels alumnes que poden formar part del PAE ja tenien activitats extraescolars 

començades i el seu horari de disponibilitat es redueix. 

-Els continguts i activitats es decideixen en funció de les necessitats de cada alumne en cada 

moment, establint-se petits grups (per parelles) o individuals i aprofitant l’amplitud de l’espai. 

-El professorat valora positivament la repercussió del treball realitzat en el Programa, ja sigui 

en la realització dels deures com la preparació dels exàmens. 

-Els alumnes han millorat la seva autoestima, i això evita que es despengin de la resta i 

afavoreix la integració dins l’aula. 

-Els alumnes han participat de forma activa i autònoma. 

 PROPOSTES DE MILLORA: 

-Poder disposar del programa des de principi de curs. La Conselleria hauria de convocar el 

programa per començar-lo durant el primer trimestre. 

2.2.6. Del pla de Formació del professorat. 

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 
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2. Modificacions principals respecte a la programació 

MODIFICACIONS JUSTIFICACIÓ 

S’ha modificat el calendari de la darrera sessió Degut a l’estat d’alarma decretat pel Coronavirus. 

3. Avaluació dels objectius del programa formatiu 

 Objectius Grau de consecució dels 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. 

En general es considera que sí, encara que també es 

considera que s’han quedat coses pendents. 

(Enquesta interna: 3,4 sobre 5) 

2 

Conèixer metodologies innovadores per al 

desenvolupament del pensament 

matemàtic. 

La gran majoria considera que sí (Enquesta interna: 

3,5 sobre 5) 

3 

Treballar les matemàtiques d'una manera 

vivencial, manipulativa, lúdica i 

participativa. 

Sí (Enquesta interna: 4 sobre 5) 

 

4 
Experimentar canvis a l'aula i construir 

acords de centre al respecte. 

En aquest primera formació els canvis s’han produït 

especialment a l’aula (enquesta interna: 3,6 sobre 5)  i 

no tant en el centre (enquesta interna: 2,2 sobre 5). 

 

 

4. Avaluació de les activitats formatives 

Especificar el tipus d’activitats formatives amb les que ha contat la formació i valorar-les. 

 

Tipus activitat 

formativa 

Avaluació 

Ponència externa (6 

h) 

Les ponències han estat molt enriquidores (enquesta interna: 3,9 sobre 5). És 

evident que quan es fan dues sessions amb una mateixa ponent, es pot treure 

més profit ja que es poden resoldre dubtes o aquesta segona sessió es pot 

reorientar millor cap allò que el centre necessita. 

Entorn virtual (2 h) Ha sigut un mitjà molt útil per estar en contacte tant amb el nostre assessor 

(Felipe), com entre nosaltres, encara que alguns dels participants no coneixien 

el seu ús. (enquesta interna: 4,2 sobre 5) 
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Activitats per 

l’avaluació de la 

formació (3 h) 

En la primera sessió es va tractar el que implica tenir una bona competència 

matemàtica i aquest va ser la manera d’unificar cap on volíem anar. Va ser una 

primera posada en comú del que es fa i el que es vol fer. 

A causa de la situació actual, la darrera es va haver de fer virtualment a través 

del classroom i mitjançant dues enquestes (la tramesa pel CEP i una d’interna 

feta per la coordinadora del centre) 

Transferència per a la pràctica educativa (9 h) 

Preparació 

material, 

estratègies, 

recursos (grups de 

treball) (2 h) 

Aquesta part tal vegada va ser la més feixuga. Segurament perquè no tot el 

claustre hi estava representat i algunes persones tenien la sensació de fer una 

feina que tanmateix no es podria dur a terme. D’altra banda, però, va ser molt 

interessant prendre consciència d’allò que feim i conèixer les opinions i 

necessitats dels companys d’altres nivells. 

Pràctica reflexiva 

de la ponència (3 

h) 

Aquestes reflexions resultaven enriquidores i obrien portes a tot un ventall 

d’idees i possibilitats.  

Assessorament 

entre iguals i 

intercanvi 

d’experiències (3 

h) 

Va ser molt enriquidora la posada en comú de les diferents experiències, a més 

de la tasca personal d’haver de reflexionar sobre allò que fem o volem fer a 

l’aula. (Enquesta interna: 4,2 sobre 5) 

Mentoria o 

assessorament 

col·laboratiu (1 h) 

Tots els participants del curs vàrem poder veure que en el nostre centre 

treballem més continguts que procediments. Coincidim amb que cal treballar 

els procediments d’una forma més conscient a través de contextos. Ara falta 

saber com tirar-ho endavant en el nostre centre i aquí és on la majoria de 

participants sol·liciten un acord de centre o línia.  
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5. Avaluació de l’organització i dels recursos utilitzats 

Valoració de l’organització del programa 

L’organització del programa ha sigut ben valorada per la gran majoria de participants (Enquesta 

interna: 3,9 sobre 5). La distribució en el temps ha sigut adequada i el fet d’acabar el mes de març 

també ho ha fet tot una mica més fàcil que altres vegades. 

Valoració dels recursos utilitzats 

Els recursos també han sigut òptims (Enquesta interna: 3,8 sobre 5) 

 

6. Avaluació de l’aplicabilitat i transferència 

Aplicacions dins les aules i/o dins el 

centre 

Avaluació 

● 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. 

Al llarg del curs cadascun dels participants ha anat analitzant allò 

que feia en relació al que s’anava treballant a la formació.  

Segurament era massa prest per acordar canvis en el centre, 

però sí ha servit per posar en comú molts aspectes: idees, com 

treballa cada cicle, dubtes, material,... 

En general es destaca un canvi de visió en el treball de les 

matemàtiques a l’aula, donant més importància a les habilitats i 

als processos que als continguts. 

Transferència a l’alumnat Avaluació 

● 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. 

Entre els assistents s’ha fet evident la necessitat de crear uns 

espais i/o moments per jugar amb les matemàtiques, per 

transferir els aprenentatges a altres àrees, per aprofitar les 

activitats del centre aplicant els aprenentatges i, entre moltes 

altres coses, fer un aprenentatge més lúdic i vivencial, 

transferible a la vida real. 
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7. Materials elaborats 

Materials elaborats Breu explicació 

● Carpeta d’experiències d’aula 

Cada participant ha posat en comú una 

experiència d’aula i l’ha explicat a la resta de 

participants. Aquestes han quedat compartides a 

l’entorn virtual del curs. 

8. Canvis produïts en l’organització del centre o les aules 

Canvis al centre 

A nivell de centre, no s’han produït canvis amb aquesta primera formació. Almenys canvis evidents 

que s’hagin transformat amb acords de centre. 

Canvis a les aules 

A les aules, els participants manifesten que sí s’han produït canvis. Ha sigut com una presa de 

consciència  de la necessitat de tractar les matemàtiques d’una manera diferent, encara que cadascú 

al seu nivell. 

9. Valoració del grup de participants  

Intervenció assessor, coordinador, formadors externs, entorn virtual. 

Intervenció del 

coordinador/a de la 

formació 

Valoració de la tasca i intervenció del coordinador en el 

desenvolupament de l’activitat 

Maria Vaquer Vicens 

Ha coordinat la formació encarregant-se de la realització del projecte, les 

actes i la memòria amb l’assessor. Ha fet seguiment dels participants i ha 

animat al claustre a participar en la formació, tot i les dificultats 

trobades. 

Assessor de la formació 
Valoració del suport de l’assessor/a en el disseny i desenvolupament de 

l’activitat 
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Felipe Martínez Terreros 

Ha assessorat al centre en tot moment, assumint canvis de rumb dins la 

formació i ens ha proporcionat tot aquella informació sol.licitada a més 

de compartir els recursos necessaris. 

Formadors/ponents de la 

formació 
Valoració de la intervenció externa 

Maria de los Ángeles Portilla 

Rueda 
Les seves ponències  han sigut enriquidores i ha aportat molt de material 

per explorar, juntament amb tot una bibliografia on poder trobar més 

informació. Tot això amb una actitud molt propera i professional.  

Mònica Martín Sánchez La seva ponència va ser una mostra de tot un ventall de possibilitats per 

treballar les matemàtiques amb contextos a primària. Una gran pluja 

d’idees pels participants. 

Entorn virtual utilitzat Valoració de l’entorn i la seva utilitat 

Google Classroom 

Ha sigut molt útil i enriquidor (ja que alguns companys també han hagut 

d’aprendre a utilitzar-lo) i ha sigut útil per a poder acabar la formació 

des del confinament. 

10. Valoració general del grup de participants 

Valoració de la participació, implicació i compromisos del grup de participants  

La participació del grup de mestres que ha finalitzat la formació ha sigut molt bona. Cal destacar les 

tasques finals que s’han realitzat en l’intercanvi d’experiències, ja que ha permès conèixer què es fa en 

els altres nivells i cicles del nostre centre. 

Tots els cicles han tingut representació en aquest curs (potser el cicle on hi ha hagut menys 

representants ha sigut el segon). Pel que fa a l’equip directiu, cal destacar la presència de la cap 

d’estudis de primària. 

Cal esmentar que un grup de mestres no va realitzar tota la formació per diverses causes: baixes 

metges, canvi de centre i motius personals diversos.  

Segons les enquestes finals, el grup de participants ha valorat positivament aquesta formació (3,82 

sobre 5). 
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Avaluació global de l’activitat 

El grup valora positivament el curs, encara que també expressa la necessitat de consensuar i 

organitzar prèviament els canvis establint una línia de centre. 

A partir d’aquí també han sorgit necessitats com fer un inventari del material de matemàtiques del 

que disposa el centre a més d’elaborar conjuntament nou material. 

Apareix una dificultat per seguir amb la formació sense haver-hi una línea clara per part del centre. 

 

2.2.7. Del Projecte de millora de pati. 

Les actuacions que des de la Conselleria d’educació ens havien assegurat que es durien a 

terme aquest curs per tal de fer una reforma del pati del centre, finalment no s’han fet. La 

darrera informació que tenim respecte a aquest projecte és que a principis del mes de juny 

l’AMPA va tornar a insistir a IBISEC i aquest va presentar noves al·legacions i modificacions al 

projecte inicial. Una de les modificacions ha estat que el projecte ha de subsanar el problemes 

de les aigües pluvials que passen per davall el terra del pati, fins ara no s’havia comunicat res 

d’això. Després de posar-se en contacte amb l’ajuntament per solucionar aquest entrebanc, 

aquest ens comunica que això és competència d’IBISEC. S’ha incorporat aquest canvi de les 

pluvials com una actuació més del projecte, ara s’està a l’espera que IBISEC doni el vistiplau o 

ens indiqui com hem de seguir. 

 

2.2.8. Del Projecte "Xarxes solidàries". 

A educació infantil aquest curs ens hem proposat l’objectiu de seguir fent conscients als 

nostres alumnes, i a les seves famílies, de la necessitat de cooperar en projectes solidaris. Per 

posar-lo a la pràctica hem seguit participant en el Fons Mallorquí de solidaritat i cooperació 

formant part de la Xarxa de Centres Educatius Solidaris de Mallorca, amb l'objectiu d´integrar 

la cooperació i l´educació per a la ciutadania global al projecte educatiu. 

A principi de curs la cap d'estudis d'infantil i la coordinadora de xarxes solidàries varem tenir 

una reunió amb la responsable del Fons Mallorquí. Va resultar molt útil conèixer-nos, alhora 

que actualitzar les informacions que teníem en relació al funcionament general de l'entitat , 

possibles projectes que tenen en marxa amb els quals poder participar, presentació d'activitats 

dirigides a les escoles, etc. 

Traspassada la informació al cicle, vàrem arribar als següents acords: 

● Seguir col·laborant amb el projecte “Promoció de l'educació entre municipis de 

Madriz, Nicaragua, i intercanvis amb Mallorca” del Fons Mallorquí. 

● Col·laborar amb l'associació sense ànim de lucre “Sonrisa Médica”, entitat mallorquina 

que des de fa 25 anys tant està fent per l'acompanyament dels infants hospitalitzats i 

de les seves famílies. 

● Realitzar als grups de 5 anys l´activitat de conta-contes “Giramón” organitzada a través 

del Fons Mallorquí. Aquesta activitat estava prevista pel mes d’abril per tant no es va 

poder dur a terme. Durant el confinament els fons solidari ens va proposar fer arribar 
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aquesta activitat a les famílies mitjançant un video, així es va fer i es va penjar al bloc 

d’educació infantil per a que totes les famílies la disfrutassin. 

La metodologia del nostre projecte educatiu inclou el treball en valors, i les propostes 

d’activitats han format part de la dinàmica d’aula. 

A nivell de cicle s'han planificat activitats per realitzar a cada un dels trimestres del curs. 

També s’ha involucrat a les famílies en la participació de tres activitats concretes: 

● Mercadet nadalenc, on els infants d'infantil han elaborat a les aules uns regalets, i les 

famílies han pogut fer de manera voluntària un donatiu solidari. La recaptació va anar 

destinada Fons Mallorquí, i al seu projecte educatiu a Nicaragua. Els alumnes de sisè varen 

col·laborar en l´organització i venda a les taules expositives. 

● Cursa solidària amb la que, a més a més de celebrar el día de la Pau, els alumnes d´infantil 

varen córrer i divertir-se acompanyats per la pallassa “ Toribia molécula ” de la Sonrisa Médica. 

Els doblers recaptats amb les donacions voluntàries dels nins/famílies es varen destinar a 

col·laborar per primera vegada amb  la “Sonrisa Médica”. La especialista d´educació física de 

sisè primària amb un grup dels seus alumnes varen ajudar en la preparació del circuit, i als 

infants en el  moment de la cursa al pati. 

● L´activitat programada pel tercer trimestre, mercadet de manualitats fetes pels infants als 

ambients, no es va poder realitzar. Les aportacions econòmiques que voluntàriament podien 

haver fet les famílies havien d'anar destinades al Fons Mallorquí. 

2.2.9. Del programa "Ciutats amigues de la infància”. 

Aquest curs dos alumnes de 6è han continuat participant al programa "Ciutats amigues de la 

infància” de l’Ajuntament de Palma. Els consellers han assistit a diverses reunions presencials i 

algunes online. 

També alguna de les activitats que estaven previstes s’ha vist afectada per l’Estat d’Alarma. 

De cara al curs que ve ens haurem de plantejar si com a centre volem continuar participant al 

programa, ja que els nostres alumnes representants ja passen a l’institut. 
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2.2.10. Del programa de reutilització de llibres de text. 

1-Grau d’assoliment dels objectius del Programa 

  

Objectius 

1 2 3 4 

1.        Fomentar l’ús responsable dels llibres de text i 

del material didàctic per conservar-los en bon 

estat i possibilitar-ne la reutilització. 

      X 

2.        Abaratir el cost dels llibres per a les famílies.       X 

3.        Fomentar l’ús racional dels recursos.     X   

4.        Optimitzar els recursos del centre.       X 

2. Enumeració i valoració de les actuacions dutes a terme per implantar el 

Programa o per desenvolupar-lo 

 

Actuacions 1 2 3 4 

1.        Les que indica l’Ordre: normes, Comissió, 

elecció de llibreria, etc. 

      X 

2.        Informació directa a les famílies (reunions en 

grup, explicacions individuals o per nivells, en 

dies i horaris diferents, reunions amb la 

intervenció dels regidors de l’Ajuntament, 

etc.). 

    X   
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3.        Tramesa d’informació escrita a les famílies 

(tríptics, circulars, pàgina web del centre, etc.). 

      X 

4.        Informació sobre el Programa al equip docent, 

al alumnat, a l’Ajuntament, etc. 

      X 

5.        Foment, per part de tot el professorat del bon 

ús dels llibres. 

      X 

6.        Foment de la implicació de l’AMIPA en els 

valors i les tasques inherents al Programa. 

    X   

7.        Revisió de la metodologia i adequació del 

material complementari. 

    X   

8.        Atenció al alumnat nouvingut.       X 

9.        Funcionament i coordinació de la Comissió de 

Seguiment. 

      X 

10.    Coherència del Programa amb el model 

pedagògic i les finalitats educatives del centre. 

      X 

11.    Consultes a l’equip de suport de la Conselleria 

i atenció rebuda. 

      X 

12.    Aportació econòmica de l’Ajuntament, si 

s’escau. 

        

13.    Altres:         
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 3.    Aspectes que és necessari canviar en l’aplicació del Programa i propostes per 

millorar-lo 

1.        Millorar l’elecció de material i llibres.   

2.        Ampliar els llibres i materials reutilitzables. X 

3.        Reduir els materials no reutilitzables. X 

4.        Millorar la informació a les famílies. X 

5.        Millorar l’ús dels llibres reutilitzables.   

6.        Mantenir una relació més directa amb l’equip de suport de la 

Conselleria. 

  

7.        Millorar el programa de suport informàtic.   

8.        Altres:   

Observacions: 

Cal esmentar que la situació excepcional en la que ens hem trobat aquest curs a causa 

de la COVID no ha suposat cap problema a l’hora de recollir i revisar els llibres del 

programa, així com tampoc amb la implicació per part de tota la comunitat educativa. 

Això ens fa creure que la reutilització de llibres ja està plenament instaurat en el nostre 

centre. 

2.3. Valoració de l'organització i funcionament del centre, amb propostes de 

millora. 

2.3.1. Calendari i horari general del centre 

Fins la declaració de l’estat d’alarma el curs s’havia desenvolupat seguint el previst a la PGA.  
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2.3.2. Criteris pedagògics per a l'elaboració dels horaris del centre.  

La distribució horària del curs s'ha fet de la manera més adient possible, tot tenint en compte: 

● La distribució horària de les àrees segons les instruccions de la Conselleria d'Educació. 

● Les característiques de l'alumnat en cada una de les etapes i cicles: enfocament 

globalitzat i interdisciplinar a l'educació infantil, reforç en l'aprenentatge de la 

lectoescriptura al primer cicle. 

● La distribució horària per a la realització de la metodologia per ambients. 

● S'ha assignat un especialista d'educació física al cicle d'educació infantil per dur a 

terme les sessions de psicomotricitat. Al nivell de 3 anys aquestes sessions les ha dut a 

terme conjuntament dues mestres. 

● L’adjudicació de sessions de llengua anglesa i psicomotricitat al nivell de 3 anys al 

mateix temps permet tenir un espai per desdoblar l’anglès. 

● L’organització dels horaris de primer de primària per a possibilitar el desenvolupament 

d’agrupaments flexibles en aquest nivell amb el suport de l’especialista PT i AL. 

● L’adjudicació de sessions correlatives al llarg de tota la jornada, dos dies a la setmana, 

dels especialistes d’anglès a 3 i 4 anys i la de música a educació infantil. 

● L’assignació dels especialistes de pedagogia terapèutica segons el nombre d’alumnes 

amb NESE a cada cicle, quedant 1 PT per educació infantil i 3r nivell de primària, 1 PT a 

1r cicle, 1 PT per 4t, 5è i 6è de primària. 

● L'assignació d'una de les tutories de 3r cicle a una mestra especialista d’anglès, que 

també ha assumit la plàstica en anglès a tot el seu nivell. 

● L'adjudicació de sessions correlatives per a les àrees de llengua anglesa i plàstica en 

anglès. 

● La combinació de les sessions dels especialistes que treballen compartits en dues 

etapes (educació infantil i primària) i en els diferents cicles de primària. 

● La demanda del segon cicle de mantenir una sessió de suport per poder fer 

desdoblaments.  

● L'alternança en les sessions de les diferents àrees al llarg de la setmana. 

● La disponibilitat dels espais del centre: gimnàs, aula de psicomotricitat, patis, 

biblioteca, aula de suport, d'anglès, d'informàtica i de música. 

● Aquest curs una mestra del centre ha assumit la coordinació TIC i ha pogut dedicar sis 

hores setmanals a aquesta tasca. Aspecte que cal remarcar molt positivament tant per 

la seva constant disponibilitat com per l'eficàcia en els resultats. 

● S'han pogut donar hores de coordinació en horari lectiu a tots els coordinadors de 

cicle, a la coordinadora del programa de reutilització de llibres de text/ formació en el 

centre i a la de la comissió de convivència. 

● Tots els tutors d'educació primària han tingut una hora de coordinació de nivell dins 

l'horari lectiu, encara que en algunes ocasions s’han hagut de fer substitucions en 

aquest moment per necessitat del centre. 

● L'equip de suport també ha tingut un horari de reunions quinzenals d'equip i reunions 

quinzenals amb l' orientadora del centre. 

● Aquest curs hi ha hagut un nombre bastant elevat de professorat major de 55 anys 

que ha sol·licitat les hores de reducció que els hi pertoquen. Això ha suposat una 

reducció total de 20 hores dels mestres que han passat a ser no lectives i s'han dedicat 

a tasques administratives. 
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VALORACIÓ I PROPOSTES DE MILLORA 

Equip directiu 

● Proposam  una organització dels horaris de primer cicle de primària que possibiliti el 

desenvolupament d’agrupaments reduïts a primer per al treball de la lectoescriptura, 

amb el suport de l’especialista PT i AL. 

● Assignar els especialistes de l’equip de suport segons les necessitats i nombre 

d’alumnat NESE en els diferents cicles. Preveure sessions dels especialistes  tot tenint 

en compte la possibilitat d’atendre el major número possible d’ alumnat d’altes 

capacitats agrupant-los per nivell i/o cicle. 

● Proposam que les coordinacions de cicle les assumeixin mestres que ja duguin uns 

anys d’antiguitat al centre. 

● L’hora de coordinació de nivell dins l’horari lectiu es mantindrà sempre i quan no hi 

hagi substitucions. Quan falti algun mestre al centre aquesta sessió es dedicarà a 

cobrir l’absència, per tant, s’haurà de preveure una sessió d’exclusiva per a mantenir 

les reunions de nivell. 

Educació infantil 

● Ens agradaria poder mantenir una PT adscrita al nostre cicle i que realitzàs les funcions 

al nostre cicle les hores possibles segons les necessitats del centre. Valoram 

positivament haver tingut aquesta mestra durant quasi tot l'horari setmanal al cicle 

d'educació infantil, encara que per la seva reducció horària no pogués assistir a les 

reunions de cicle i es fes difícil la coordinació amb les tutores, valoram molt 

positivament la seva disponibilitat en tot moment per quedar a totes aquelles reunions 

a la que se la convocava en hora d’exclusiva. 

● Proposam que l’especialista de llengua anglesa que realitza les seves classes a 

educació infantil sigui la mateixa persona a tot el cicle, això ens facilitaria flexibilitzar la 

distribució horària per a la realització de la metodologia d’ambients.  

● Oferir suport a les sessions de psicomotricitat de 4 i 5 anys per a poder utilitzar el 

gimnàs per fer aquestes sessions, ja que el muntatge al gimnàs i exercir el control 

sobre el grup una sola persona és inviable. Degut a aquesta limitació el gimnàs s´ha 

emprat molt poques vegades per fer-hi sessions a infantil. 

Primer cicle 

● Respectar les sessions de coordinació de nivell com altres cursos, ja que aquest any ha 

estat complicat realitzar-les degut a les substitucions. Per fer-les a les 13.30h era difícil 

perquè hi havia programades altres reunions. 

● Respectar que a la primera sessió el grup estigui amb el tutor/a corresponent. 

● Considerem que en la mesura del possible s’hauria d’aconseguir augmentar les 

sessions de suport als alumnes NESE, especialment als d’adaptació significativa. 

● Valorem positivament comptar amb un PT exclusivament per al primer cicle. 

● Valorem positivament la figura de la coordinadora TIC, per la seva implicació i 

resolució de problemes. 

● Seria convenient elaborar un llistat del material comú de cada nivell, per afavorir l’ús 

del mateix. 

● Valorem positivament haver pogut comptar amb els especialistes PT i AL, per poder 

dur a terme un pla específic de lectoescriptura a 1r. 
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● Volem puntualitzar que els agrupaments per treballar la lectoescriptura a primer cicle, 

proposats per l’equip directiu, no es facin segons el criteri que s’ha dut a terme aquest 

curs. Si no entesos com un desdoblament amb un grup heterogeni d’infants, per tal de 

poder atendre’ls de manera més individualitzada i que a la vegada aprenguin dels seus 

iguals. 

Segon cicle       

● Introduir canvis en les sessions d'avaluació a fi de què s'hi cometin els aspectes 

acadèmics de cada àrea, consecució d'objectius i continguts, el rendiment de l'alumnat 

en general, anàlisi dels resultats obtinguts, casos particulars d'alumnes amb dificultats 

(insuficients, NESE...). 

● Convocar una sessió trimestral d'equip docent per tractar els aspectes de dinàmiques 

grupals, de relació entre l'alumnat, d'implicació en les tasques i altres comentaris 

sobre la dinàmica a les diferents àrees. 

● Introduir canvis en la redacció de les actes de manera que tutors/es i especialistes 

puguin participar activament de les sessions i deixar constància de les característiques 

i incidències de l'àrea que imparteixen. Proposam que a l'acta hi hagi un apartat per a 

cada una de les especialitats (inclosos PT, AL...) amb espai reservat per a la seva 

signatura. 

● Unificar els criteris de redacció d'actes i documents. 

● Instar les famílies a utilitzar el Gestib tenint un correu vàlid de contacte amb l'escola i a 

actualitzar les dades personals. 

● A la reunió de principi de curs amb les famílies explicar, de forma activa, la plataforma 

que s'utilitzarà per dotar els infants de competència digital. Un pic per setmana 

s'enviarien deures per practicar l'ús i l'enviament. Aquesta mateixa plataforma seria la 

que s'utilitzaria en cas de necessitat. 

● Organitzar l'horari de PT i suport de forma flexible de manera que puguin alternar el 

suport dins l'aula i fora de l'aula, amb infants dels mateix nivell i amb necessitats 

similars, per facilitar-los l'assoliment dels mínims a les àrees instrumentals. 

● Mantenir l'hora de coordinació entre els mestres del mateix nivell. 

Tercer cicle 

● Es valora positivament i es proposa mantenir: la sessió de coordinació de nivell dins 

l’horari lectiu. 

● Mantenir l’alternança dels temes de Naturals i Socials. 

● Si s’ha de fer suport fora de l’aula  als alumnes NESE, s’haurien de tenir en compte els 

horaris de tot el cicle/nivell. 

● La tutora que realitza les sessions de Plàstica en anglès als altres dos grups proposa 

que no es col·loqui la sessió després de la pujada del pati, perquè queda molt curta la 

sessió. S’ha de tenir en compte també que si és possible no s’ha de fer coincidir la 

sessió d’Educació Física amb les sessions de Plàstica que fa la tutora als altres grups, ja 

que baixar els alumnes a la planta baixa requereix molt de temps. 

● Que la tutora especialista pugui utilitzar la seva aula per realitzar totes les sessions de 

Plàstica facilita l’organització del desenvolupament de l’àrea.  

● El tercer cicle valora positivament la presència de l’auxiliar de conversa. 

● Durant aquest curs hi ha hagut un 6è que ha tengut una sessió d’hora de Plàstica i s’ha 

notat molt la diferència i han pogut fer més activitats que els altres dos grups. 
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● Consideram que en la mesura del possible s’hauria d’aconseguir augmentar les 

sessions de suport als alumnes NESE, especialment als d’adaptació significativa. 

2.3.3. Calendari de reunions. 

El calendari de reunions s’ha mantingut però ha patit canvis i modificacions a partir de la 

situació de l’Estat d’Alarma. Les reunions s’han continuat fent de manera virtual mitjançant 

eines telemàtiques. 

Aquest curs s’han dut a terme les reunions de delegats al segon trimestre (gener). S’han fet 

dues reunions amb els membres de l’equip directiu i s’han recollit les inquietuds i les 

propostes dels alumnes. 

S'han dut a terme les reunions intercicles previstes al segon trimestre (febrer). 

 

VALORACIÓ 

Educació infantil 

A educació infantil realitzam les reunions de cicle setmanals i algunes setmanes és insuficient, 

essent necessari reunir-nos més vegades. Hem continuat amb els grups de treball per a 

elaboració de documents que s’han reunit els divendres quinzenalment. 

Durant el confinament s’han continuat les reunions de cicle telemàticament per zoom, essent 

convocades segons les necessitats sorgides.  Els tres nivells han mantingut un contacte 

constant a través de vídeo-trucades i/o correus electrònics, i diari a través de whatsapp. 

 

Primer cicle 

Prioritzar l’hora d’exclusiva per a la preparació de material i sessions de classe ja que 

considerem que hi ha una sobrecàrrega de reunions. 

Durant el confinament s’han seguit fent les reunions de nivell de manera setmanal i les 

reunions de cicle quinzenalment i telemàticament. 

Ens hagués agradat fer algun claustre o reunió informativa a l’inici i durant del confinament 

per tractar temes generals i treballar de manera coordinada tot el centre (utilitzant uns 

mateixos canals de comunicació i entrega de tasques, acordar uns criteris d’avaluació…). 

Segon cicle       

A 3r de primària, hem mantingut i multiplicat el nombre de reunions de nivell mitjançant el 

Google meet i altres eines telemàtiques. 

A 4t de primària, les reunions s'han anant realitzant segons el calendari. A partir de l'alarma 

sanitària, la coordinació s'ha fet per via telefònica o telemàtica. 

S’han realitzat totes les reunions de cicle necessàries a través del google meet. 

Tercer cicle 

Valoram positivament disposar del calendari de reunions a començament de curs. 
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Les reunions de nivell sovint s’han vist afectades per poder cobrir substitucions. Durant el 

confinament s’han realitzat de manera virtual o telemàtica. 

Les reunions de cicle s’han realitzat segons el calendari establert i durant el confinament, a 

través del google meet. 

 

2.3.4. Calendari d'avaluacions. 

S’ha seguit amb el calendari d’avaluacions previst a l’inici de curs. A la segona i tercera 

avaluació s’han fet les avaluacions mitjançant el SITES i reunions telemàtiques i no s’han pogut 

dur a terme les reunions presencials de l’equip docent. 

Els informes s’han fet arribar a les famílies  a través del GESTIB o per correu electrònic. 

VALORACIÓ 

Educació infantil 

Aquest curs a més de les sessions d’avaluació establertes a finals de cada trimestre, hem 

realitzat reunions d’avaluació dels ambients. Només les hem pogudes fer al primer trimestre. 

Ens hem reunit les mestres que treballen als ambients d’un mateix nivell i hem valorat 

l’ambient i la participació de tots els alumnes de cada aula. Aquestes sessions les valoram 

positivament ja que ens permeten veure com es desenvolupa l’alumnat als altres ambients, 

veure quins li interessen més… 

Durant el confinament les sessions d’avaluació s’han duit a terme amb els diferents 

especialistes, tutors i mestres de suport de manera virtual. 

Primer cicle 

S’han penjat les actes de les sessions d’avaluació al Sites així com estava programat. 

Hem observat que molts de pares han tingut dificultat per accedir al Gestib i les tutores els han 

hagut de fer arribar els informes a través del correu electrònic. 

Segon cicle        

Seguint les instruccions rebudes, s’han recollit les informacions dels especialistes i s'han penjat 

les actes de la sessió d’avaluació al sites. 

Només va poder ser presencial la primera avaluació. Les altres dues no varen poder ésser 

presencials per les restriccions de mobilitat. 

S’ha enviat els butlletins de notes de la segona avaluació, la tercera i l'ordinària mitjançant el 

correu corporatiu a totes les mares i els pares que no tenien la contrasenya del Gestib i ho han 

sol·licitat. 

Tercer cicle 

A la segona i tercera avaluació s’han penjat les actes de les sessions i tot el professorat ha 

tengut accés a la informació i ha pogut comentar el que ha considerat adient. 
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A causa del confinament s’ha detectat que moltes famílies no tenien accés al GESTIB, i això ha 

suposat una feina extra per secretaria i tutories. En aquests trimestres s’ha enviat el butlletí de 

notes mitjançant el correu electrònic a tots els pares/mares que no tenien la contrasenya del 

gestib i ho han sol·licitat. 

2.3.5. Periodicitat i organització de les entrevistes individuals i les reunions 

col·lectives amb les famílies. 

Educació infantil 

S’han realitzat les entrevistes inicials a principi de curs amb les famílies de tots els infants que 

començaven nous a l’escola (3 anys i 1 alumne de 4 anys) . 

Al llarg del curs les tutores han realitzat tutories individuals amb els pares i mares que així ho 

sol·licitaven i d’altres convocades per les mateixes tutores. També s’han realitzat dues 

reunions de famílies, una a principi de curs per a informar a les famílies de l’organització de 

l’escola i una altra a principi del segon trimestre (febrer) de caire metodològic i pedagògic.  

Durant el període de confinament s’han realitzat algunes tutories per videoconferència, per 

telèfon i s’ha estat en contacte permanent amb les famílies mitjançant el correu electrònic  

Primer cicle 

A principi de curs es va realitzar una reunió general amb els pares i mares. A 1r es va fer abans 

d’iniciar-se el curs i a 2n al mes d’octubre per oferir una informació general del curs i el 

funcionament de la classe. 

Durant el primer i el segon trimestre s’han fet tutories individuals amb les famílies, prioritzant 

els alumnes que tenen més dificultats. També s’han fet les tutories sol·licitades per les famílies. 

En el confinament s’ha fet un seguiment dels alumnes mitjançant el correu electrònic i 

tutories, si han estat necessàries o sol·licitades, a través de videocridades o telefònicament. 

També s’ha facilitat el WhatsApp a famílies molt concretes. 

Segon cicle        

Primer trimestre: 

● Reunió informativa de caràcter general dirigida a les famílies (setembre 2019).   

● Tutories individuals amb les famílies, prioritzant les famílies d'alumnes amb dificultats, 

repetidors, nouvinguts i demandes de les famílies. 

Segon trimestre: 

● Tutories individuals amb les famílies.   

● Contacte amb les famílies mitjançant correu electrònic a causa del confinament. 

  

● Contacte telefònic amb les famílies que no tenien accés al correu electrònic.   

● Tutories telefòniques amb tot l'alumnat. 

Tercer trimestre: 

● Contacte i/o tutories amb les famílies mitjançant correu electrònic i/o telèfon.   
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● Tutories Google Meet amb els infants, en gran i/o petit grup. 

Tercer cicle 

Els 5ès i els 6ès vàrem realitzar una reunió general amb els pares/mares a principi de curs per 

informar de totes les qüestions relacionades amb el funcionament del nivell, així com amb els 

objectius a assolir, les sortides a realitzar i altres qüestions. 

Durant el primer i el segon trimestre s’han fet tutories individuals amb les famílies, prioritzant 

els alumnes que tenien més dificultats. També s’han fet tutories sol·licitades per les famílies. 

Durant el tercer trimestre s’ha fet un seguiment dels alumnes mitjançant el correu electrònic i 

cridades de telèfon quan ha estat necessari. També s’ha facilitat el whatsapp a famílies molt 

concretes.   

 

2.3.6. Recursos i instal·lacions. 

VALORACIÓ 

Al llarg de tot el curs hi ha hagut una persona de manteniment al llarg de tota la jornada. Al 

mes de maig hi va haver un canvi d'aquesta persona per reestructuració de l’empresa 

encarregada del manteniment.  

 

Educació infantil 

● Els ventiladors de la sala de psico s´han de revisar , n´hi havia un pendent de canviar. 

● Al gimnàs hi ha l´inconvenient que és molt humit i manca ventilació i quan hi fa calor 

no hi pots estar. 

● S’hauria de millorar la neteja de les instal·lacions sobretot de les instal·lacions del pati 

● La porxada on es fan les files està molt bruta, necessita neteja més profunda i 

continuada. 

● La sala de l’escola matinera, que s’utilitza com  espai per fer matemàtiques alguns 

grups d’infantil  i espai alternatiu  a fora vila quan fa mal temps, necessita pintar ja que 

la pintura ha bufat, sobretot a la part alta que dona a la porxada.  

● S’han dotat tres aules d’educació infantil amb pantalles interactives al segon trimestre. 

Però encara no s’han pogut utilitzar per manca d’eines digitals. 

● Durant el confinament les eines digitals han estat imprescindibles per realitzar la 

nostra tasca.  

Primer cicle 

Considerem que no hi ha un manteniment correcte dels recursos informàtics per part de la 

Conselleria que ha dificultat molt el desenvolupament de les activitats a l’aula (altaveus que no 

funcionen, pissarres digitals on està rompuda la funció tàctil, cables de connexió a internet 

romputs, ratolins en mal estat, etc.) 

La dotació de material informàtic pels mestres a l’escola és escassa. 
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● A una escola d’uns 50 mestres no pot haver-hi 3 ordinadors a la sala de mestres i que 

un no funcioni. És necessari dotar de més material informàtic, per poder utilitzar els 

mestres. 

● Constants problemes amb les fotocopiadores. 

● Necessitat d’una fotocopiadora per imprimir en color sense haver d’anar a secretaria. 

● Necessitat d’altres fotocopiadores: una per pis. 

● Hem hagut d’emprar material propi i els nostres mitjans personals durant el temps del 

confinament, la qual cosa ens ha donat problemes a molts de mestres. 

● Tenir accés a la clau WIFi si un mestre empra el seu ordinador personal per treballar al 

centre. 

Millorar la instal·lació hidràulica dels banys: ens quedem sense aigua als pisos superiors quan 

hi ha un sobreús. 

Segon cicle        

● Es valora positivament canvi de lloc de pissarra digital a l'aula 38. 

● S'ha trobat a faltar la possibilitat d'utilitzar ordinadors individuals.  

● El correcte funcionament i el manteniment de les eines informàtiques i d'impressió 

són molt importants per la nova realitat en la que ens trobam. Com més s'hi pugui 

invertir, el funcionament del nostre treball serà millor. 

● Es valora positivament la instal·lació de  contenidors de recollida selectiva al pati. S'ha 

de continuar avançant en la conscienciació mediambiental. 

Tercer cicle 

● El segon trimestre ens han dotat de monitors digitals interactius per substituir les 

antigues pissarres digitals.  

● Hem tengut dificultats amb l’utilització dels ultraportàtils ja que tenen molts d’anys i 

estan obsolets. Els ordinadors d’aula de 5è necessiten renovar. 

● Els professors han hagut de fer front a la situació de la COVID-19 amb els recursos 

propis. 

● Hem utilitzat les eines digitals per fer explicacions o fer activitats interactives dins 

l’aula. 

● Durant el confinament hem utilitzat el nostre blog, el correu, el meet, el quizz... entre 

d’altres eines digitals. Ha estat més directe la comunicació amb els alumnes que tenien 

el seu propi mail.  

2.3.7 Servei de menjador. 

Segons la proposta de millora de l’any passat de fer dos torns, durant aquest curs escolar s’ha 

fet una reorganització dels grups d’alumnes, aconseguint un ambient de millor qualitat, on el 

moment de dinar ha estat més agradable per als alumnes i, s’han pogut seguir treballant 

alguns aspectes educatius com: ajudar, compartir, augmentar la capacitat d’empatia, millorar 

l’autoestima... Aquesta reorganització es va decidir perquè consideràvem que hi havia molts 

d’alumnes dinant al mateix temps i es feia molt difícil crear un clima tranquil, disminuir el 

renou-ambient, poder disposar de més espai al pati i que totes les activitats fossin més fluides. 

 Aquest curs, els alumnes d’educació primària han fet dos torns per dinar: 
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● 1r torn: Alumnes de 1r, 2n i 5è. 

● 2n torn: Alumnes de 3r, 4t i 6è. 

El primer torn, els alumnes de 1r, 2n i 5è entraven a dinar a les 13:30h., després de rentar 

mans i passar llista. Mentrestant, els alumnes de 3r, 4t i 6è jugaven al pati amb les seves 

monitores, després de passar llista. 

A les 14:10h., els alumnes del segon torn entraven per ordre i per cursos al menjador per anar 

a dinar, després de rentar mans. 

Les taules que han ocupat els alumnes sempre eren les mateixes, és a dir, les taules que 

corresponen a cada curs s’han respectat. Això ha fet que durant el diferents torns, els alumnes 

de diferents cursos estaven una mica més distants, ajudant al bon ambient del menjador. 

D’altra banda, i per dur un major control d’assistència, els alumnes fixos (aquells que es 

queden cada dia) han ocupat un lloc fix. En canvi, els alumnes que s’han quedat a dinar de 

forma esporàdica o només uns dies a la setmana, han ocupat unes taules diferents per ordre 

de classe. 

 Els monitors han continuat com a responsables dels alumnes a l'hora del servei del menjador i 

han treballat, juntament amb la resta del personal de menjador, per complir els següents 

objectius: 

● Cobrir les necessitats nutritives dels infants. 

● Adquirir uns hàbits alimentaris saludables, uns hàbits d'higiene i uns hàbits de 

convivència. 

La sala d’estudi s’ha mantengut oberta tot el curs pels alumnes de cinquè i sisè. El nombre 

d’alumnes que han pogut fer servir la biblioteca per fer els deures ha estat nombrós, tenint en 

compte que només hi caben 12 alumnes aproximadament. 

Els monitors han posat a disposició dels alumnes material perquè poguessin jugar. Es va 

comprar material nou a principi de curs: material per jugar a jocs físics (raquetes, plats...). Han 

tengut una bona acceptació, però serà necessari comprar-ne de nou ja que s’ha perdut i/o s’ha 

fet malbé. 

Valoració de les mestres responsables 

Durant aquest curs hi ha hagut 3 mestres responsables del menjador. Una d’elles es va 

incorporar a principi del mes d’octubre. Totes les mestres han estat a temps complet. Les 

mestres encarregades han estat na Neus Mas, Maria Sitges i Catalina Thomás (coordinadora). 

Aquest curs hem tengut molts de moviments en el contractes dels monitors i hi ha hagut molts 

de monitors nous per fer substitucions d’altres monitors que han deixat de fer feina amb 

l’empresa, això ha dificultat la dinàmica del funcionament. Alguns dels darrers monitors 

contractats no tenien cap coneixement de la llengua catalana. 

 Es valora molt positivament: 
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● Els torns que s’han fet aquest curs ja que s’ha aconseguit millorar el clima del 

menjador ha  ajudat a reduir els conflictes al temps de pati. 

● La reunió de les mestres encarregades amb els monitors a principi de curs per tal de 

recordar les normes i funcionament... per tal de treballar conjuntament. 

● Poder obrir l’espai de la biblioteca com a sala d'estudi per l’alumnat de 5è i 6è. La 

mitjana d'alumnes durant el primer i segon trimestre era de més de 12 infants diaris 

que aprofitaven aquest espai. Molts de dies l’espai quedava petit per a tot l’alumnat. 

● Que els alumnes tenguin jocs per entretenir-se després de dinar. Per això, proposam la 

compra de més material. 

● Tenir les normes d'ús del servei a l'agenda dels alumnes. D'aquesta manera, en els 

casos que ha estat necessari s'ha pogut remetre els infants a la pàgina de les normes 

sense problema. 

● La zona habilitada per dormir els alumnes d’infantil. 

● Els “tacos de goma” a les cadires ha afavorit que no hi hagi tant de renou, encara que 

molts s’han espenyat. 

● Els cartells distintius per la col·locació de les motxilles ha seguit enguany i ha funcionat 

positivament, encara que s’ha de recordar durant l’any. 

● La recollida dels alumnes d’educació infantil a les 13h., ja que afavoreix l’ordre a l’hora 

de les sortides.La implicació de les tutories per afavorir la convivència i el benestar dels 

alumnes (xerrades a les tutories). 

Propostes de millora 

● Que els monitors de menjador segueixin recollint als alumnes d'Educació Infantil a les 

13:00h. Això permet que no s'ajuntin els alumnes de menjador amb els que no hi 

queden i això afavoreix que les sortides es facin amb ordre i més calma. 

● Mantenir els torns dels alumnes de primària a l’hora d’ocupar el menjador. 

● Mantenir la reunió de les mestres encarregades amb els monitors a principi de curs 

per tal de recordar les normes i funcionament per tal de treballar conjuntament. 

● Dotar amb més tipus de jocs esportius (aros...). 

● Demanar un menú diari gratuït pel mestre de guàrdia d'horabaixa, si aquest ho 

sol·licita. 

● Demanar a l'empresa que fa el servei que els dies que els alumnes de sisè són de 

viatge d'estudis i/o colònies els alumnes de 5 anys, no es faci el cobrament d'aquest 

dies ja que les famílies paguen els dinars per duplicat. A més, es sap amb molta 

d’antelació. 

● Posar els “ tacos” de goma a les cadires que falten i reposar tots els que s’han 

espanyat. 

● Mantenir i tenir cura de les plantes. 

● Seguir augmentant la responsabilitat dels monitors en: 

● Resolució de conflictes entre els infants. 

● Aconseguir empatitzar el màxim amb els infants que estan al seu 

càrrec. 

● La conservació dels materials i jocs de pati que s’ofereix per part del 

centre. Fer jocs de moviment i d’entreteniment amb els infants que 

estan en el torn de pati. 
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3. Principals conclusions i propostes de millora aportades per la 

COMUNITAT EDUCATIVA. 

3.1. Conclusions i propostes del professorat. 

Educació infantil 

● Continuar amb la metodologia per ambients, si les instruccions sanitàries ens ho 

permeten: 

○ Ampliar els moments d’ambients a tot el cicle si els recursos personals i els 

espais disponibles ens ho permeten. 

○ Continuar amb la possibilitat de disposar de dos espais a la planta baixa del 

centre per a ús exclusiu d’infantil i amb l’espai de l’escola matinera per 

activitats en petit grup en moments puntuals. 

○ Possibilitar que l’alumnat de 5 anys pugui anar a Ca s’escriptora més sovint per 

tal que els infants d’aquest nivell puguin accedir a propostes de lectura i 

escriptura més freqüentment. 

○ Eliminar aquelles propostes que suposen pintar-se la cara, el llavis als 

ambients simbòlics i al de can xerrim-xerram.  

○ 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.  

● Elaborar un calendari d’ambientació anual. Fa dos cursos la comissió d’ambientació va 

fer un calendari anual de les propostes per decorar el hall de l'escola i ens va anar molt 

bé per tenir-ho previst amb temps.  

● Ens agradaria seguir participant en Xarxes Solidàries. Un any més convidam a tots els 

mestres de primària a formar part del projecte. 

● Continuar amb activitats que consideram que han estat molt positives realitzades 

conjuntament amb alumnes de 3r cicle de primària: Mercadet de Nadal, i Cursa 

solidària. Activitats que s’han pogut dur a terme gràcies a la implicació dels tutors i 

dels especialistes d’educació física. 

● Realitzar més activitats conjuntes de tota l’escola. 

● Continuar realitzant un taller de prevenció i detecció de problemes de llenguatge a 

educació infantil per part de l’AL del centre. 

● Continuar amb els espais i moments dedicats a fer aules bessones afavorint així la 

relació i coneixement entre l’alumnat del mateix nivell. 

● Per augmentar la higiene i seguretat sanitària a l’escola,  ens podria mirar d’instal·lar 

una rentadora per poder netejar cortines, teles de psico, roba de pepes,fundes de 

coixins, disfresses,bates, fundes de butaquetes , dels sofàs de sa placeta… Actualment 

tots aquests materials es renten a les nostres cases particulars un cop a l ‘any i s’hauria 

de fer més sovint. Les teles de psico i bates es netegen  cada trimestre però és 

insuficient. 

● 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 



58 

metodològic que des de innovació es proposa, a canvi del mobiliari que habitualment 

envien per defecte (taules, cadires, bancs...). 

 

Primer cicle 

● Proposar les activitats provinents de les comissions amb un temps prudencial per 

evitar la sobrecàrrega a darrera hora. 

● Millorar la dotació i el manteniment de les eines tecnològiques per facilitar la tasca 

docent, com hem anomenat anteriorment. 

● Fer més claustres per millorar la coordinació i l’organització entre els diferents cicles i 

la convivència de la comunitat educativa. 

Segon cicle 

● Poder disposar d’ordinadors individuals per als infants per treballar la competència 

digital. 

● Dotar el centre d’equipament informàtic i d’impressió actualitzat i operatiu per  al 

professorat. 

● S’ha de continuar avançat en   la conscienciació mediambiental. 

● S’ha de continuar treballant en coeducació per aconseguir la igualtat. 

Tercer cicle 

● Valoram positivament la instal·lació dels nous monitors digitals a les aules. 

● Consideram que s’ha de continuar amb els torns de jugar a futbol al pati i un dia a la 

setmana sense futbol. 

● Proposam més papereres  de reciclatge al pati. 

● Planificar amb temps les activitats de centre que suposen treballs dins l’aula. S’han de 

pensar bé les activitats conjuntes a realitzar durant el curs per tal de no introduir 

noves activitats no programades que obliguen a modificar la programació del nivell. 

Educació musical 

 Primer  i segon cicle 

Els objectius proposats al llarg dels trimestres presencials s’han assolit satisfactòriament. A 

partir del confinament, els alumnes han respost correctament a les feines enviades per la 

mestre a través de correu electrònic (fitxes i vídeos). Les activitats de resposta amb vídeos 

enregistrats de percussió corporal i ritmes visuals de repetició no eren obligatoris, així i tot la 

majoria de nins i nines varen respondre positivament enviant les seves feines.  

No s’han pogut treballar les diferents propostes previstes per cicles per dur a terme el projecte 

de centre “Esport, Salut i Cultura” que s’havien de realitzar al mes de maig amb el festival de 

primavera. 

Propostes de millora: 

● Continuar treballant amb una comissió específica per al festival oberta a tot el 

professorat. 
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● Emprar la mateixa plataforma per facilitar el treball conjunt entre tutors i especialistes 

i la seva interacció amb l’alumnat del centre. 

● Dotar el gimnàs d’un sistema de ventilació. 

Educació musical 

Tercer cicle 

Com és lògic s’han deixat de fer activitats com la pràctica de cançons amb instrumental Orff 

(xilòfons, metal·lòfons…) i el conjunt de cançons relacionades amb el tema del centre (esports i 

salut) com algunes japoneses pel tema de les Olimpíades 2020. 

A cinquè va quedar interromput un treball de percussió amb baquetes per fer en el festival de 

primavera. A sisè va quedar sense començar la preparació de l’actuació per a la graduació 

(percussió corporal amb músiques d’events esportius). 

S’ha de fer constar el canvi en el grau de participació entre els dos trimestres presencials i la 

feina telemàtica del tercer trimestre. En el cas de cinquè i sisè el sistema de feina era 

mitjançant el blog de tercer cicle. Es penjaven feines setmanalment al principi per passar a fer-

ho quinzenalment quan es comprovà que el volum de feines presentades era molt baix. La 

veritat és que això no incrementà gaire el volum de tasques entregades. Per altra banda hi ha 

un percentatge d’alumnat la feina del qual ha estat excepcional i de gran qualitat, demostrant 

una gran responsabilitat ja que en aquests cursos, generalment, és  el mateix alumnat que 

gestiona el seu treball.  

Tot això ha quedat reflectit en els informes d’avaluació mitjançant comentaris explicant que la 

nota en la majoria de casos no era real (però si obligada per normativa) i que la nota que 

correspondria seria una altra (insuficient, suficient…). 

El percentatge de tasques fetes oscil·la entre un 30% i un 70% segons el grup, percentatge 

considerat baix tenint en compte que les tasques eren: gravacions d’una cançó, d’una 

percussió corporal, d’un ritme o d’unes passes...i en altres casos era un formulari google. 

També destacaria com a poc productives les tutories presencials dels grups de sisè fetes els 

dies 2,3 i 4 de juny (15 sessions de mitja hora amb quatre o cinc alumnes cada una) ja que, 

malgrat la insistència en l’importància de fer les tasques pendents de música, només 5 

alumnes dels 70 que varen assistir les presentaren. 

Vull deixar constància de la sorpresa i decepció respecte a l’enquesta enviada per l’AMPA a les 

famílies (a totes les del centre no només als socis) en la qual es  demanava opinió de la feina 

de les especialitats: anglès, educació física i religió, però no de música. 

Dels més de 1000 pares i mares que varen rebre l’enquesta només en varen contestar unes 

200, de les quals, malgrat no se’ls demanava opinió de música, només dues varen opinar al 

respecte. 

Això i el fet que el percentatge d’alumnes que han fet feina habitualment de música m’ha 

ajudat a constatar el poc interès per part de la majoria de les famílies d’aquest centre, 

respecte a l’especialitat de música. Després d’anys i anys de feina per intentar equiparar la 

música a altres àrees i donar-li caire curricular, està comprovat que segueix tenint una finalitat 

merament lúdica i d’oci (festival de Nadal o de primavera). Per tant, reforç la meva postura 

d’adjudicar el festival de primavera a tutories i/o  a les altres especialitats: educació física, 
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anglès… Postura també recolzada pel fet que l’horari de música sempre ha estat d’una sessió 

setmanal mentre que el d’educació física és de 2 hores i el d’anglès, 3 hores setmanals. 

 

Com a aspecte positiu he de fer constar el canvi de projector a l’aula de música malgrat fós 

reutilitzat (provinent d’una aula on la Conselleria ha instal·lat una pantalla interactiva). 

Propostes de millora 

● Poder emprar els chromebooks al tercer cicle (programes d’elaboració de partitures, 

jocs de música, formularis google…) 

● Organitzar l’aula com a espai diferent al de les aules habituals: sense taules i amb 

cadires de braç plegables (ara mateix en tenim 10). 

LLengua anglesa 

Els objectius programats a principi de curs s´han assolit de manera positiva als 

diferents cicles tant al primer com al segon trimestre. No obstant i això, s´ha de continuar 

treballant els hàbits de feina amb una elaboració cuidada i entregar-la al termini establert, així 

com l´esforç per aconseguir un bon nivell oral en parla anglesa. 

EDUCACIÓ INFANTIL 

La metodologia duta a terme a les classes d’anglès ha estat enfocada en fomentar la 

participació activa dels infants mitjançant diferents tipus d´activitats dinàmiques com: rutines, 

cançons, contes, jocs, balls, DVDs i internet. 

Els diferents personatges utilitzats al llarg del curs han engrescat molt els infants. És important 

destacar que la capacitat d´escolta dels alumnes ha anat progressant de manera significativa 

durant el curs. 

Pel que respecta a la dinàmica seguida durant el tercer trimestre a causa de l’expansió de la 

Covid-19 i la conseqüent suspensió de les classes presencials, cal dir que s’ha anat penjant al 

blog creat per educació infantil tant vídeos com enllaços molt interessants a distintes pàgines 

web. Aquest recurs ha facilitat considerablement a les famílies l’accés a contes, cançons, 

històries i episodis relacionats amb els continguts de l’àrea treballats al llarg del curs. 

En general, s’han assolit de manera satisfactòria els objectius programats per al primer i segon 

trimestre. Els infants han mostrat una bona predisposició cap a totes les activitats 

programades i han exhibit una excel·lent actitud per aprendre anglès. 

PRIMER CICLE 

Voldríem iniciar aquest apartat de la memòria de l’àrea fent una valoració d'aquest tercer 

trimestre que ha acabat recentment. 

S’ha de partir de la premissa que la dinàmica de l’àrea d’anglès des de casa és molt difícil de 

dur a terme per les seves particularitats. 
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Es va decidir que el correu electrònic fos el vehicle de comunicació amb les famílies durant 

aquest període de confinament. 

Per agilitzar aquesta comunicació, es va crear un blog de nivell tant a primer com a segon on es 

varen demanar als alumnes tasques personals que s’havien d’entregar mitjançant el correu 

electrònic i en uns terminis establerts. La resposta ha estat, en general, positiva. Aprofit 

l’ocasió per agrair la implicació de les tutores que m’han ajudat a penjar al blog les diferents 

activitats programades. 

Vàrem proposar activitats lúdiques com jocs, cançons i vídeos interactius. Posteriorment, i 

gràcies a “blinklearning”, poguérem enriquir el procés educatiu amb tots els recursos que ens 

oferien els llibres digitals d’aquesta plataforma i que varen significar poder dur a terme un pla 

de treball més sistemàtic i avaluable. 

La resposta obtinguda ha estat més positiva del que es pensà en un principi. En general, 

podem afirmar que els infants han mostrat una resposta adient a les activitats encomanades i 

han respectat els terminis d’entrega establerts. També cal destacar el suport de la majoria de 

famílies la qual cosa ha facilitat aquesta tasca de manera decisiva. 

No obstant i això, és important remarcar que ha hagut un percentatge reduït de famílies que 

no s’han implicat en el procés educatiu dels seus fills tot el que hagués estat ideal.   

Es pot dir com a conclusió, i tenint en compte els recursos que disposaven, que l’alumnat ha 

mostrat una bona predisposició cap a l’àrea així com un grau satisfactori d’assoliment dels 

objectius programats per aquest trimestre. 

En relació amb l’etapa presencial, podem afirmar que els alumnes han mostrat molt d´interès 

per a l´aprenentatge dels diferents aspectes de la llengua anglesa i, en general, han adquirit un 

nivell adequat per a l'etapa a la qual es troben com confirmen els bons resultats acadèmics 

obtinguts. 

Enguany s´ha introduït l’expressió escrita al segon nivell de primària des de principi de curs 

(vocabulari bàsic i producció de textos amb estructures senzilles sense cap interferència amb 

les altres llengües). 

S´han assolit els objectius programats per al primer i segon trimestre de manera satisfactòria. 

No voldríem concloure aquest apartat sense deixar constància que per mor de la Covid-19 i la 

posterior suspensió de les classes presencials no hem pogut dur a terme algunes de les 

activitats programades a principi de curs com: tallers interactius, conta-contes i les unitats 5 i 6 

del llibre de text tant de primer com de segon nivell. 

SEGON CICLE 

En general  s’han  aconseguit els objectius i s’han treballat els continguts programats pel curs 

malgrat els condicionaments les circumstàncies del darrer trimestre. No s’ha completat tot el 

temari del llibre( faltaven les dues darreres unitats) però aquesta darrera avaluació no 

presencial ha servit per fer un repàs de les dues anteriors. Això es valora positivament perquè 

s’han consolidat aprenentatges i s’ha pogut treballar de forma bastant efectiva a distància. 
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Aquest darrer trimestre s’ha resolt amb una comunicació fluida amb famílies mitjançant el 

correu electrònic. S’han enviat unes feines setmanals i l’alumnat ha rebut una valoració del 

treball efectuat i una correcció si ha estat necessària.  Hem proposat una sèrie de feines 

variades per poder treballar les quatre destreses lingüístiques i  la resposta ha estat bona 

exceptuant unes poques famílies per falta d’implicació. 

També s’ha proporcionat un accés a la plataforma Blinklearning per poder disposar d’un llibre 

digital. Això ha permès complementar les altres activitats proposades  per la disponibilitat que 

proporciona a àudios, vídeos i altres recursos. 

Pel que fa a l’activitat presencial d’aquest curs hem de valorar positivament el desdoblaments 

(speaking) que es duen a terme per segon any a tercer i quart de primària. Aquest fet permet  

treballar en millors condicions l’expressió oral i afavoreix la participació de tot l’alumnat. A 

tercer s’ha  procurat en aquestes sessions  seguir unes dinàmiques motivadores amb recursos 

com ara els jocs, petites presentacions, etc. Es a dir tot allò que aproximi els infants a un ús 

pràctic de la llengua. 

A quart una gran part de les sessions desdoblades ha coincidit amb la presència de l’auxiliar de 

conversa. S’ha treballat a partir de centres d’interès de l’alumnat: Festes, Nou any xinès, 

aspectes de la cultura nord-americana, presentacions personals etc. S’ha tractat d’estimular 

l’expressió i la comprensió  oral. Hi ha distints nivells entre l’alumnat però les sessions han 

estat profitoses per tothom. També ha estat útil poder aportar un ventall de vocabulari 

bastant complet i un inici en l’ús del diccionari. 

A les darreres sessions de “speaking” vàrem començar a preparar el dossier relacionat amb la 

representació teatral “My Funny Frankenstein” a la qual no es va poder assistir enguany degut 

al confinament. 

Ara ja fa tres cursos que feim servir els nous llibres de text. A tercer sempre costa un poc 

agafar el ritme de treball, aconseguir autonomia personal etc, però gràcies a la implicació de 

les tutores això ha anat millorant i consideram que el nivell per passar de curs és adequat. L’ús 

de l’agenda amb recordatoris de feinetes i controls també ha funcionat molt bé tant a tercer 

com a quart. 

De les quatre destreses, la que més sol costar és la de l’expressió escrita. Dues sessions per 

treballar els llibres de classe són un poc justes de temps i a vegades no dóna per acabar les 

tasques de l’activity book . 

 TERCER CICLE 

Fer constar els diversos nivells dins els grups acadèmica i emocionalment. La competència de 

l’expressió escrita de la llengua és molt baixa; per tant es continuarà i intensificarà el seu 

desenvolupament. S’han trobat carències significatives en alguns alumnes als quals hem donat 

uns quaderns específics. 

Per altra banda, hem trobat motivadores les accions vers el teatre, la col·laboració amb 

instituts de Ciutat i escoles de la península. 
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L’especialista de 5è i 6è va crear un blog de l’àrea a on es penjaven diàriament les feines a fer. 

Diferenciades per nivell i/o feines comunes. Es treballaven les quatre destreses de forma única 

i/o competencial. Dins les lectures comprensives es faciliten diversos nivells adaptats als nins. 

Les audicions es fan a través dels formularis de Google. També usam aquests pels petits 

controls de feina. Tot es feia tenint en compte el ritme de cada família i alumne. 

Es treballava amb la plataforma BLINKLEARNING i amb ella teníem contacte directe amb les 

famílies. Igualment es té contacte directe amb el xat creat al blog Beagora, amb el correu 

electrònic, el telèfon i les videoconferències. Tota la comunicació estava penjada al blog per 

poder accedir. S’ha donat informació dues vegades, setmanalment, als tutors durant el mes de 

març/abril i maig per tal de millorar la comunicació amb les famílies i la voluntat de facilitar els 

contactes. S’ha creat una xarxa de links dins el blog amb l’objectiu d’oferir a tots els alumnes la 

possibilitat d’accedir als aprenentatges segons les seves condicions i potenciar la seva 

autonomia, responsabilitat i esforç. Poden mantenir el contacte i l’aprenentatge a l’estiu. 

 Propostes de millora 

 -Valoram molt positivament que es desdoblin els grups de tres anys a les sessions d’anglès. 

Per aquest motiu, sol·licitam que es puguin desdoblar també els grups de quatre i cinc anys per 

al proper curs. D’aquesta manera, les classes serien molt més profitoses i milloraria 

notablement la interacció entre els infants i el mestre. 

-Continuar disposant de l’aula d’informàtica de la segona planta per dur a terme les sessions 

als grups de quatre anys. 

-Instal·lar pantalles interactives, amb el seu ordinador corresponent, a les aules d’educació 

infantil que encara no en tenen. En cas contrari, sol·licitam l’adquisició d’una smart TV. 

-L´hàbit d´entregar els treballs amb el nom i data corresponent, bona 

presentació i dins el termini proposat. 

-Hem dotat l’aula d’anglès amb un ordinador de segona mà que millora la feina dels mestres, 

encara que seria necessari posar una pantalla interactiva pel desenvolupament de qualitat de 

la matèria. Possibilitaria un treball més motivador i lúdic pels nins. 

-Igualment, és necessari poder fer ús dels ordinadors portàtils dels alumnes a 5è i 6è. 

 

 

Educació física 

-Trimestres presencials 

S'ha aconseguit un grau d'assoliment d'objectius satisfactori. En general l'alumnat presenta 

una bona motivació cap a l'àrea. 
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Els comportaments són adequats majoritàriament. Els aspectes més dificultosos són la 

dispersió i manca d'atenció i escolta per part de l'alumnat. Això dificulta l'organització del jocs 

moltes vegades. 

En general, demostren una manca d’interiorització i consolidació de les rutines bàsiques 

d’Educació Física, les quals es treballen constantment. 

El treball de tolerància i acceptació de les diferències sempre costa i ens fa falta seguir 

treballant-ho. Però degut al treball de dinàmica i cohesió de grup  per afavorir  les seves 

relacions, hem observat una certa millora. 

Hem treballat l'autonomia i iniciativa, tant per fer tot sols jocs senzills així com modificar regles 

o inventar noves. 

El problema de la manca d'espai es manté com sempre en aquesta escola, determinant 

constants canvis i adaptacions a les programacions. Els dies de pluja es fa molt complicat 

desenvolupar les sessions d’Educació Física amb una certa normalitat ja que tan sols es disposa 

del gimnàs. El porxo és un espai que es podria utilitzar en aquestes circumstàncies si estigués 

ben habilitat i preparat amb un trespol adequat. 

Respecte a la planificació d'horaris es va complir la proposta de no coincidència del mateix curs 

a la darrera sessió i/o a la tercera amb horari del pati d'infantil (hores de més dispersió i menys  

aprofitades) i això ha facilitat el compliment d'objectius. 

Propostes de millora 

● Mantenir horaris amb poca coincidència entre mestres d’EF a l'hora del pati d'infantil 

per la manca d'espai 

● Posar les sessions d’EF a primera hora a l’actual grup de 2n B ja que hi ha una nina amb 

una malaltia que no pot prendre el sol. 

● Els horaris d‘EF s'han de respectar i no utilitzar aquesta sessió per acabar controls o 

feines pendents. 

● El porxo és un espai útil per dies de pluja, de calor intens... i és important valorar la 

necessitat de la seva millora. 

● Valorar també la necessitat de millorar les condicions de temperatura, humitat i 

ventilació de la sala d'usos múltiples. 

● Intentar organitzar la recollida de nins d’infantil d’una altra manera ja que la darrera 

sessió d’EF és queda molt reduïda al haver de finalitzar la mateixa a les 13.20h per la 

contínua entrada de pares a les pistes esportives.  

-Tercer trimestre  

La EF a casa és molt complicada. Primer varen  reinventar la matèria; plantejaments, activitats, 

comunicació de les mateixes... Que es podia fer a casa , com es podia mostrar i comunicar, 

com es podia ajudar als alumnes i famílies? Tot era un repte. 

El primer plantejament va ser fer reconèixer l' importància de l'activitat física per ajudar al 

benestar del alumnat i famílies 
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Es van proposar activitats, suggeriments, jocs a casa amb material senzill...  Aquestes 

propostes s’enviaren per correu electrònic o es penjaran als diferents blogs en funció del curs. 

Per millorar la comunicació i poder penjar directament propostes visuals es va realitzar un blog 

per quart, cinquè i sisè.  

Hi havia activitats lliures, activitats de superació de reptes, activitats  proposades amb resposta 

oberta, activitat amb suport de recursos visuals i després creació pròpia... 

Els alumnes enviaven per correu els escrits, fotos o vídeos de les seves aportacions d'activitats 

físiques als professors als seus correus. I els professors  atenien directament a cada família 

mitjançant el correu. Degut a l’elevat nombre d'alumnes això ha suposat un gran esforç. 

Les famílies enviaven els arxius en diferents formats la qual cosa suposava encara un esforç 

extra al haver de convertir molts d’aquests arxius per poder visualitzar-los. Això ha repercutit 

en moltes hores de feina. 

Per tot això anterior, considerem necessari unificar la comunicació i explicació de les tasques i 

el lliurament i l’avaluació de les mateixes a través d’un sol mitjà com pugui ser una plataforma 

educativa com Google Classroom. 

On line és difícil fer el feedback que l'àrea necessita ja que els alumnes envien els vídeos de la 

“millor” versió del que hem demanat i no veiem tot el procés fins arribar a aquesta execució. A 

l’àrea, en situació normal, donem feedbacks concurrents i descriptius perquè l’alumne pugui 

millorar i aconseguir l’objectiu del joc o l’execució tècnica corresponent. 

La resposta de l’alumnat i les seves famílies va ser desigual. Nins i famílies que han mostrat 

molt bona resposta, responsabilitat i col·laboració i famílies que no. 

Considerem que les circumstàncies personals i familiars del nostre alumnat són molt diferents i 

per això l'avaluació es fa segons criteris  dels trimestres presencials. 

Va haver famílies que han prioritzat altres assignatures i han considerat l’EF com una matèria 

secundària i famílies que han donat una bona resposta. 

Propostes de millora. Tercer trimestre 

● La EF a casa implica molta feina i es precisa una reducció d'alumnes per mestre. 

Aquesta ràtio presencial no es pot mantenir on line. 

● Unificar las plataformes digitals de comunicació. 

● Els alumnes han de familiaritzar-se amb l'utilització del blog o de la plataforma digital 

corresponent que s’utilitzi. 

● Els alumnes, les famílies i els propis mestres haurien de mantenir un sentit de 

responsabilitat cap a la matèria i donar la importància que té a l’EF. S’ha demostrat 

durant el confinament la importància que té l’activitat física i l’esport per a la salut 

física i emocional. Per tant, s’hauria de considerar aquesta àrea com una de les més 

importants augmentant fins i tot les sessions de la mateixa. 
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Equip directiu 

● Des de l’equip directiu consideram fonamental la implantació de la plataforma 

“GSuite” com a eina de feina a utilitzar  pel professorat en la seva relació docent amb 

l’alumnat , especialment en el cas d’una nova emergència sanitària com la que hem 

viscut aquests darrers mesos. Per la nostra part  s’han fet les primeres passes i el 

centre ja disposa del domini corresponent.  

● En relació amb el tema tecnològic proposam també l’adquisició de dispositius 

chromebooks per ampliar la dotació inicial de 27 aparells que arribaran el proper mes 

de setembre . 

 

3.2. Conclusions i propostes de l’alumnat. 

3.2.1. Alumnat de primer a tercer de primària. 

A les reunions amb els alumnes delegats dels cursos de primer a tercer, pràcticament tots els 

temes que varen sorgir tenien relació amb el temps d’esplai. Les propostes foren les següents: 

● eliminar la pilota del pati del dimecres (no només per a futbol). 

● col·locar la corda a la rampa del pati de darrera. 

● posar noves xarxes a les porteries i a les cistelles de bàsquet. 

● instal·lar  mobiliari al pati: bancs, taules… 

● dotar de jocs el pati gran de primària: cordes, elàstics 

● oferir una bibliopati 

També hi va haver comentaris relacionats amb les activitats complementàries de l’horabaixa, 

la majoria  queixes pel material que desapareix. 

Es va comentar l’actitud d’alguns companys/es que dins els banys pretenen mirar per baix la 

porta de la cabina o per dalt de les separacions. 

En aquests casos es va transmetre a l’alumnat que la majoria dels temes es poden resoldre 

amb un canvi de comportament i/o actitud dels companys/es i que, per tant, ho han de 

comentar a les tutories. 

També sorgiren algunes qüestions particulars com : 

● no es pogueren cantar les gloses el dia de Sant Antoni (se’ls va  comentar que ho 

podrien haver fet reunint-se en una zona concreta del pati) 

● demanaren poder accedir a la biblioteca per fer préstec de llibres (se’ls va remetre a 

les biblioteques d’aula, ja que l’antiga biblioteca ha canviat el seu ús i ara és una aula 

de suport). 

● demanen posar més contenidors de reciclatge al pati (se´ls recorda que s’han de 

limitar els contenidors ja que han d’estar “controlats” pels mestres). 

3.2.2. Alumnat de quart a sisè de primària. 

A les reunions amb els alumnes delegats dels cursos superiors, de quart a sisè, els temes que 

varen sorgir foren els següents: 
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● Temes de convivència que s’haurien de tractar a les tutories: 

○ Apagar els llums quan no és necessari. 

○ Xerrar amb respecte als companys i no insultar. 

○ Deixar el pati net. 

○ Mantenir nets els banys de l’escola (pati i pisos). 

○ Cuidar el mobiliari de les aules. 

○ L’alumnat que arriba tard ha d’esperar que tothom pugi i no han de pujar 

corrent i empenyent per les escales. 

○ Recordar que els dimecres no hi ha futbol. 

○ Recordar normes i pati de 3 anys (espai per a jocs tranquils i lectura). 

○ Cuidar les aules i el material el temps d’activitats extraescolars. 

○ Recordar que el temps d’esplai no es poden ficar a l’escala d’incendis. 

●  Aspectes positius que comenta l’alumnat: 

○ Els hi va agradar molt la festa de Sant Antoni. 

○ Els murals pintats al pati els hi agraden molt. 

○ Estan contents amb algunes de les noves monitores de menjador. 

● Aspectes que s’han de millorar del centre: 

PATI 

○ Arreglar les peces del rocòdrom. 

○ Cercar un espai per lectura al pati. 

○ Posar xarxes a porteries i cistelles. 

○ Deixar jugar a la rampa del pati de darrera. 

○ Podar arbres. 

○ Posar rètols als contenidors per saber que s’hi pot tirar. 

○ Renovar jocs de pati i capsa de guixos. 

○ Falten cabines de bany per nines, sempre han de fer cua. 

○ Als banys del pati falta sempre paper i sabó. 

○ S´haurien de posar papereres al pati de darrera. 

○ Canviar el trespol. 

○ Posar una zona d’arener. 

 ESCOLA 

○ Fa fred a les aules. 

○ El material d’E.F. està molt vell. 

○ Les pissarres de les aules no es veuen bé (no s’escriu). 

○ Els banys dels nins també haurien de tenir paper dins les cabines. 

○ Els portàtils dels alumnes ja no funcionen i cal renovar-los. 

MENJADOR 

○ Les monitores de menjador no resolen els conflictes. 

○ El temps de menjador s’escriuen paraulotes a les pissarres del pati. 
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 PROPOSTES DE MILLORA 

● Proposen que els dimecres no es puguin dur pilotes al pati. 

● Proposen torns per ocupar la pista de futbol: 

○ Dilluns: primer cicle 

○ Dimarts: segon cicle 

○ Dijous: Tercer cicle 

○ Divendres: tots 

Aquesta darrera proposta sobre el joc de pilotes al pati es va posar en marxa. Ens va quedar 

pendent fer-ne una valoració a la CCP per tal de decidir si havia estat positiva o no. 
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ANNEX 1: DOCUMENT DE L’ORGANITZACIÓ DEL TREBALL NO PRESENCIAL PER CICLES DEL 

TERCER TRIMESTRE 

Educació infantil (3,4 i 5 anys) 

Des del primer moment cada tutora ha contactat amb les famílies del seu grup mitjançant el 

correu electrònic i si no han rebut resposta els han telefonat, malgrat això hi ha 3 famílies que 

en aquest moment encara ha resultat impossible contactar amb elles.  

Les tutores i demés mestres d'infantil han anat a poc a poc incorporant noves idees i accions 

per estar en contacte amb l’alumnat.  

Utilitzen el BLOC del cicle d'educació infantil, penjat a la pàgina web del centre, per fer arribar 

diferents propostes d'activitats a les famílies (manualitats, cançons, jocs, vídeos, reptes...). La 

majoria d'aquestes propostes estan presentades als infants mitjançant  fotografies o vídeos 

enregistrats per les mateixes mestres amb la finalitat que els infants es sentin acompanyats 

amb la nostra imatge i/o veu. A més es pengen també les propostes que els mestres 

especialistes i mestres de suport ens fan arribar i també jocs interactius per als infants.  

Les tutores de 3 anys i alguna de 4 anys  utilitzen l’aplicació ZOOM per contactar amb 

l’alumnat (dues tutores tenen problemes amb els mitjans tècnics, no els funciona la càmera i 

els nins no les poden veure, només les poden sentir, per això varen considerar que sense que 

els alumnes la puguin veure no és convenient realitzar aquest tipus de connexions, si poden 

solucionar aquets problemes, utilitzaran també aquest mitjà). 

Les tutores de 5 anys estan en contacte diari amb les famílies mitjançant el correu electrònic i 

cada dia envien una proposta de feina i també alguns missatges de veu i videos per als 

alumnes. Les propostes han intentat que fossin engrescadores, motivadores i tenint en compte 

les circumstàncies individuals de cada família  i també que fossin diversificades per anar 

treballant tots els àmbits de l’ensenyament (lectoescriptura, lògica-matemàtica, art, 

psicomotricitat, …) 

Totes les activitats proposades a infantil són de caràcter voluntari, no obstant es demana que 

si es realitzen les retornin a la mestra mitjançant fotografies, dibuixos... S’han confeccionat 

vídeos i àlbums amb les fotografies per compartir al bloc i enviar a les famílies i així els infants 

puguin veure el que fan els seus amics i amigues. 

Pel tal d’atendre a l’alumnat NESE la mestra PT i l’AL envia, mitjançant correu electrònic, a les 

tutores orientacions, propostes i idees d’ utilitat pels alumnes NESE, tenint en compte el seu 

diagnòstic i necessitats. També resol preocupacions de les famílies i dona orientacions a les 

tutores mitjançant whatsapp, fruit de les seves demandes per aquest mitjà. Les tutores són 

l’enllaç de comunicació entre les famílies i el seu suport amb les que té un contacte diari.  

Es duen a terme periòdicament reunions de cicle i de nivell utilitzant el zoom , vídeo-trucades i 

contacte diari i constant a través del whatsapp. 

S’ha realitzat una enquesta a les famílies per saber les dificultats en que es trobaven i el grau 

de satisfacció amb la nostra feina a distancia, els resultats han estat molt satisfactoris.  

 



70 

Primer cicle (primer i segon de primària) 

Des de l’inici del confinament cada tutora ha contactat amb les famílies del seu grup 

mitjançant el correu electrònic i s’ha establert aquest recurs com a mitjà de contacte de les 

famílies amb les mestres.  La confirmació d'aquest contacte no ha resultat fàcil, les mestres 

han hagut de fer cridades telefòniques per confirmar que es rebien els missatges. En molts de 

casos es rebien els correus però no en confirmaven la recepció. 

Des dels primers dies hi ha hagut un canvi en el pla d'atenció a l'alumnat per donar resposta a 

la nova situació.  

Cada nivell ha creat un bloc, penjat a la pàgina web del centre, com a mitjà per transmetre les 

propostes i activitats per a l’alumnat. Diàriament es pengen al bloc les feines que corresponen 

a aquell dia. 

Les mestres fan el seguiment d'execució de la feina mitjançant el correu electrònic, on les 

famílies envien la feina realitzada. Les propostes en línia poden ser seguides per pràcticament 

totes les famílies ja que en aquests nivells només són 4 les famílies que no disposen d'altre 

mitjà a més del telèfon. S’ha de tenir en compte la situació d’algunes famílies que passen una 

situació molt complicada i estan saturades, molts pares i mares són docents o sanitaris i no 

poden dedicar molt de temps als fills, alguns progenitors no saben català i no poden ajudar als 

infants. 

Els alumnes NESE  reben instruccions concretes per part dels/les mestres (tutories i 

professorat de suport) i es van adaptant les activitats a les seves necessitats. 

 Segon cicle (tercer i quart de primària)  

El professorat del segon cicle va enviar el darrer dia de classe les feines per a fer durant els 

primers quinze dies en paper. 

Al llarg d’aquestes setmanes cada tutor ha posat en marxa un mecanisme de contacte directe 

amb les famílies i tots han rebut contestació. 

Des del principi tots els tutors/es empren el correu electrònic per estar en contacte i per enviar 

diàriament  fitxers amb les feines a fer, alguns es comuniquen directament amb l’alumnat a 

través del ClassDojo. 

Tots els tutors utilitzen el GESTIB (alumnat/activitats) per planificar les tasques i el correu com 

a mitjà de contacte i per enviament d’arxius. 

S’han detectat algunes famílies que no disposen de mitjans informàtics, tan sols disposen del 

mòbil, amb elles es manté contacte telefònic freqüent, reben la feina a l’email de telèfon, per 

whatsapp i s’adapten les feines perquè puguin realitzar-les sense necessitat d’imprimir.   

Els alumnes NESE  reben instruccions concretes per part dels/les mestres (tutories i 

professorat de suport) i es van adaptant les activitats a les seves necessitats. 
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Tots  els/les mestres reben la feina diària realitzada pels alumnes, a través dels mitjans que té 

cada família per a retornar-les, les corregeixen i envien els comentaris necessaris. Algunes 

activitats s’envien amb solucionaris i els alumnes fan autocorrecció. 

A totes les tutories s'ha contactat amb totes o gairebé totes les famílies per saber com estaven 

i quines dificultats tenien. Els/les tutor/es contacten per telèfon sempre que ho consideren 

oportú.  

En el cas de les assignatures impartides per mestres especialistes, són ells mateixos els  que 

reben les tasques encomanades i les revisen a través del seu correu pels alumnes de 3r i també 

a través dels blogs d’àrea per l’alumnat de 4t. Totes les famílies tenen el correu  de cada 

mestre per poder posar-s’hi en contacte sempre que vulguin o ho necessitin. 

 Tercer cicle de primària (cinquè i sisè de primària) 

Els grups de cinquè tenen un blog per a cada grup. Allà es penja la tasca diàriament per àrees 

seguint l’horari de cada grup. També es fa ús de la plataforma edmodo, allà es resolen dubtes i 

els alumnes poden tenir contacte directe entre ells i amb la tutora a través del xat. 

Un cop a la setmana es fa una reunió virtual amb tot el grup amb l’aplicació zoom, per donar 

indicacions generals i per comentar temes de tutoria. Actualment estan començant a fer 

tutories amb grups més petits en les que es proposa una activitat a desenvolupar en el 

moment. 

Les tasques de l’alumnat i les corresponents correccions s’envien mitjançant correu electrònic. 

Per tenir feedback amb les famílies i saber com va el treball de l’escola a casa ( volum de 

tasques, temps de dedicació, autonomia de l’alumnat, recursos disponibles…) es va passar un 

qüestionari de Google que ha servit per reconduir la planificació del nivell. Properament se’n 

passarà un altre. 

Les tutores de cinquè també es reuneixen setmanalment per coordinar-se i planificar la feina, 

que es la mateixa en els tres grups, però seguint el seu horari d'aula. 

Els tres tutors de sisè tenen un blog on també van penjant la tasca i les correccions a diari. 

Segueixen un mateix horari, acordat entre els tres grups. 

Es comuniquen amb els alumnes i famílies a través del correu electrònic. L’alumnat envia 

algunes tasques per correu o fan algun exercici amb els formularis de Google. També es fan 

tutories amb l'aplicació google Meet que permet fer una reunió amb tot el grup. A partir d'ara 

perquè sigui més efectiu es farà amb grups més reduïts. 
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Els tutors del sisè nivell es reuneixen a diari per planificar la tasca i coordinar-se mitjançant 

vídeo-trucades de whatsapp. 

Al tercer cicle es manté contacte amb tot l’alumnat i s’ha cridat per telèfon a aquelles famílies 

que no responen al mail. Es fa un seguiment molt acurat de la situació de cada nin/a així com 

de les tasques per procedir a seva avaluació. 

A tots els blogs de 5è i 6è es posen enllaços per accedir directament als blog dels especialistes. 

 UOEP 

L'equip de suport va preparar tasques en paper fotocopiades adaptades als alumnes que 

presenten NESE. 

També han creat un blog amb recursos i recomanacions per a alumnat i famílies. 

Estan en contacte amb els tutors i els van assessorant sobre les adaptacions/ enriquiment 

curricular que han de programar per a alumnat NESE i d'AACC.  

S’han donat també instruccions per al funcionament de les tasques telemàtiques. 

ESPECIALISTES 

Educació Física 

El mestre de 1r, 2n i 3r va facilitar fitxes corresponents a la part conceptual de la unitat 

didàctica corresponents a les tutores per fer-les arribar a l’alumnat mitjançant el correu 

electrònic de les famílies. 

A primer i segon hi ha una pestanya de cada especialitat  al blog de classe on pengen 

recomanacions i un repte setmanal que han d’enviar gravat al correu personal de l’especialista 

d’EF. 

A tercer han acordat amb les tutores que cada diumenge enviaran activitats i que aquestes ho 

enviaran a l’alumnat el dilluns (tant part conceptual com reptes). 

L’especialista de 4t, 5è i 6è al principi va enviar activitats o enllaços al professorat dels cursos i 

aquests ho feien  arribar a l’alumnat (a 4t a través de correu electrònic i a 5è i 6è a través del 

blog de classe). 
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Actualment ha creat un blog d’educació física on fa propostes per seguir des de casa. Els tutors 

recorden a l’alumnat que han d’entrar al blog a fer les propostes els dies que tenen educació 

física 

 Anglès 

L’especialista d’infantil, fa arribar les propostes a les tutores i aquestes les pengen al bloc. 

L’especialista de primer i segon: té accés directe al blog de primer i segon de primària on penja 

les activitats. 

L’especialista de tercer i quart: fa arribar a les tutores les activitats a fer i aquestes cada 

divendres les envien a l’alumnat. S’està fent un correu electrònic específic per enviar missatges 

i també començarà a emprar el GESTIB. 

L’especialista de 5è i 6è té un blog de l’àrea a on es pengen diàriament les feines a fer. 

Diferenciades per nivell o/i feines comuns. Es treballen les quatre destreses de forma única i/o 

competencial. Dins les lectures comprensives es faciliten diversos nivells adaptats a l’alumnat. 

Les audicions es fan a través dels formularis de Google. També usam aquests pels petits 

controls de feina. Tot es fa tenint en compte el ritme de cada família i alumne. 

Es treballa amb la plataforma BLINKLEARNING i amb ella tenim contacte directe amb les 

famílies. Igualment es té contacte directe amb el xat creat al blog Beagora, amb el correu 

electrònic, el telèfon i les videoconferències. Tota la comunicació està penjada al blog per 

poder accedir. S’ha donat informació dues vegades, setmanalment, als tutors durant el mes de 

març per tal de millorar la comunicació amb les famílies i la voluntat de facilitar els contactes. 

Es continua fent. S’ha creat una xarxa de links dins el blog amb l’objectiu d’oferir a tots els 

alumnes la possibilitat d’accedir als aprenentatges segons les seves condicions i potenciar la 

seva autonomia, responsabilitat i esforç. 

Música 

L’especialista d’infantil, primer i segon cicle de primària: envia setmanalment alguna activitat a 

les tutores i aquestes ho pengen al blog (blog d’infantil, blog de primer o blog de segon). A 

tercer i quart de primària ho envia per correu a les tutores i aquestes ho fan arribar a 

l’alumnat. 
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L’especialista de cinquè i sisè de primària té un blog de l’àrea on setmanalment penja una o 

dues tasques a fer i manté el contacte a través del correu de “ieduca”. 

 Religió 

La mestra de religió ha obert un bloc amb activitats per a l'alumnat de 4rt, 5è i 6è. 

Per a primer i segon ho penja directament al blog de classe que té cada curs. En el cas de 

tercer ho envia a les tutores per a que aquestes ho envien als infants. 
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ANNEX 2: CONTINGUTS QUE NO S’HAN POGUT TREBALLAR EL CURS 2019/20 

1.EDUCACIÓ INFANTIL 

3 ANYS 

Aquesta situació va agafar als infants de 3 anys havent finalitzat  el període d’adaptació. Es 

continuava amb el treball de consciència de grup, coneixement dels espais i organització, 

hàbits d'autonomia personal i rutines diàries, la majoria dels infants els havien assolit. Es varen 

iniciar al segon trimestre alguns continguts matemàtics i de lectoescriptura  però la majoria de 

continguts curriculars han quedat pendents d’introduir i treballar: Reconeixement del 1,2,3 

/Associació  quantitat-grafia de l’1,2,3 / Seriació de dos elements... 

4 ANYS 

Als grups de 4 anys  tots els continguts de les tres àrees curriculars s’havien treballat a l’aula 

durant el primer i segon trimestre fins al moment del confinament. Caldrà afiançar-los el curs 

que ve.  Durant el confinament s’han intentat fer propostes relacionades amb continguts 

curriculars però en tot moment s’ha indicat a les famílies que eren tasques voluntàries. 

Consideram que durant el primer trimestre del proper curs (segons sigui la nova normalitat) 

s’hauran de treballant tots aquests aspectes, no sols curriculars, sinó de relació entre els 

infants (socialització) i a nivell emocional.  

5 ANYS 

A 5 anys al llarg del confinament s’han anat consolidant tots els continguts treballats al llarg de 

tot el cicle mitjançant les propostes que les tutores hem anat enviant diàriament.  En el cas de 

la lectoescriptura o l’àrea de lògica-matemàtica, que es comença a treballar a 3 anys, durant el 

curs de 5 anys es van afiançant i consolidant amb activitats comunes i individuals pràcticament 

diàries; durant aquest trimestre, aquestes activitats, l’avaluació i guies constants de la mestra 

no s’han pogut dur a terme. Això, unit al fet de que les propostes a realitzar eren voluntàries fa 

que el curs que ve serà molt necessària una avaluació inicial  per tal de fixar molt bé quin és el 

punt de partida on es troba cada infant, ja que segurament i depenent de tipus de feina que 

s’ha pogut realitzar a casa, el nivell on es trobi cada infant serà molt heterogeni. 

També, com en tots els nivells educatius, s’haurà de tenir en compte el nivell emocional dels 

alumnes i les seves circumstàncies personals i així donar resposta a les seves preocupacions. 

Més en el cas d’infants que canvien de cicle ja que la transició que s’havia d’anar treballant 

durant el tercer trimestre (visita a les aules de primer, colònies i festa de final de cicle…) ha 

quedat inacabada. 
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 2. PRIMER CICLE   

1R DE PRIMÀRIA. 

  

CIÈNCIES NATURALS. 

● LES PLANTES. Observació i reconeixement de plantes, identificant-ne les seves parts i 

classificant-les segons les característiques: herbes, arbusts i arbres.   

● TRACTAMENT  DE RESIDUS. Identificació dels contenidors que hi ha de recollida 

selectiva, segons els diferents materials de rebuig. 

● MEDIAMBIENT. Valoració de la necessitat de fer un ús responsable de les fonts 

d’energia i aplicació de mesures d’estalvi energètic. 

● MEDIAMBIENT. Desenvolupament d’actituds, individuals i col·lectives, davant 

determinats problemes mediambientals. 

CIÈNCIES SOCIALS 1 . Santillana. 

● REPASSAR TEMES 5 i 6 - Els mitjans de transport i els mitjans de comunicació.   

● TEMA 7. L'aigua i l'aire.   

● TEMA 8. Coneixem la naturalesa.   

● TEMA 9. La terra , el nostre planeta.   

MATEMÀTIQUES. 

        

NOMBRES 

  

OPERACIONS 

I CÀLCUL 

MESURA 

  

RESOLUCIÓ 

DE 

PROBLEMES 

TRACTAMENT  DE LA 

INFORMACIÓ 

 -

Reforçar 

unitats i 

desenes de 

50 al 99. 

-Els nombres 

ordinals. 

 

  

  

-Sumes  de 3 

nombres de 2 

xifres. 

 -

Sumes duent-

ne. 

 -

Sumes  de 3 

nombres de 2 

xifres duent-

ne. 

  

-cm,  litre, 

kilo. 

-Calendari. 

-Monedes. 

Cèntims i 

euros. 

-Les hores. En 

punt i “i 

mitja”.El  

rellotge 

digital.  

  

-Resolució de 

problemes 

amb 

operacions de 

suma i resta 

de nombres 

de dues 

xifres.  

 

  

 

  

    

-Interpretació  de gràfics 

amb idiogrames. 

   

 

 



77 

LLENGUA CATALANA. 

Hem treballat l'escriptura natural de paraules i oracions. Manca treballar o aprofundir en els 

següents continguts: 

● Diferents tipus de vocals (tancades, obertes i neutres),i la correspondència del so amb 

la grafia. 

● Articles i els seus plurals. 

● Plural de les paraules acabades en a. 

● Hi ha / hi havia. 

● M'agrada/m'ha agradat. 

● Vaig. 

● He + verb passat. 

● Temps verbals: abans,ara,després. 

● L'alfabet :lletra d'impremta. (Cal aprofundir). 

LLENGUA CASTELLANA. 

● Seguir treballant la comprensió i expressió oral. 

EDUCACIÓ EN VALORS: 

● Sentiments.   

● Responsabilitat. 

● Respecte.   

● Convivència, diàleg i tolerància.   

● Prudència.   

● Sinceritat.   

● Urbanitat.   

● Cooperació.   

● Ecologia.   

● Igualtat.  

● Solidaritat. 

 

2n DE PRIMÀRIA. 

 

LLENGUA CATALANA. 

● Ús de majúscules: a principi, noms de persona, noms de mascotes, noms de lloc.  

● Ús de punt i seguit, a part i final.    

● Signes d’interrogació i signes d’admiració.    

● Canvis ortogràfics : ca/ques, ga/gues. 

● Signes d’interrogació i signes d’admiració.    

● L’alfabet: ordenar paraules alfabèticament.   

● Nom masculí, femení, singular i plural.    

● Hi ha / hi havia.   

● M’agrada, m’ha agradat.    
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● Vaig.    

● Verb per anomenar accions.    

● Dites associades al mes i a les estacions.    

● Contes    

● Acudits    

● Poema    

● Instruccions    

● Diàleg breu. 

  

LLENGUA CASTELLANA. 

 

En aquest curs només es treballa la comprensió i l’expressió oral en llengua castellana, i es 

treballa a partir de contes, vídeos, cançons..; i també a partir de diferents tipus de texts amb 

els quals es poden treballar les paraules de vocabulari que surten en temes de les altres àrees 

com ciències naturals o ciències socials.  

Així doncs es treballarà la comprensió i expressió oral a través de:  

● El conte.    

● La invitació.    

● Poemes curts.    

● Endevinalles.   

● El text informatiu. 

 

MATEMÀTIQUES 

● Consolidació nombre fins al 999: lectura, escriptura, comparació, ordenar, seriar, 

descompondre, anterior i posterior.    

● Suma sense dur i duent de nombres fins 999.    

● Resta sense dur i duent amb nombres fins 999.    

● Consolidació del concepte de multiplicació com a suma de sumands iguals.  

● Introducció a la multiplicació mecànica amb el suport de les taules.    

● Repartiment: doble i meitat.    

● Monedes i bitllets.    

● Les hores i els quarts.    

● El calendari    

● Probabilitat: segur, possible i impossible.    

● Problemes de suma o resta amb nombres fins a 999. 

● Problemes de resta que diguin quants més o menys que, quants en falten per amb 

nombres fins 999.    

● Problemes de dues operacions (suma i resta) amb nombres fins 999.    

● Resoldre problemes de pes i capacitat.    

● Abans de resoldre el problema reflexionar si la resposta serà major o menor que les 

dades inicials.    

● Reflexionar i valorar si la resposta donada a un problema és possible.    

● Inventar problemes.    
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● Resoldre problemes cercant les dades a un gràfic de barres o a un pictograma.  

● Taules: recollida i lectura de dades.    

● Interpretació de gràfics de barres de fins dues característiques.    

● Representació de gràfics de barres fins a dues característiques.    

● Interpretació de pictogrames. 

   

CIÈNCIES NATURALS: 

● Animals: diferenciació entre animals vertebrats i invertebrats.    

● Classificació dels vertebrats en mamífers, aus, amfibis, peixos i rèptils;  segons les 

seves característiques bàsiques.    

● Adopció d’hàbits de respecte i cura envers els éssers vius. 

CIÈNCIES SOCIALS: 

● La Terra.    

● L’Univers.    

● El pas del temps. 

   

PLÀSTICA:  

Tècniques a treballar al tercer trimestre:  

● Estampació.    

● Modelatge.    

● Pinzell (tèmpera i aquarel·la).    

● Manipulació de materials naturals: fusta, carbó, arena, guix, paper, cartró... 

   

EDUCACIÓ EN VALORS: 

● Sentiments.   

● Responsabilitat.   

● Respecte.   

● Convivència,  diàleg i tolerància. 

● Prudència.   

● Sinceritat.   

● Urbanitat.   

● Cooperació.   

● Ecologia.   

● Igualtat.   

● Solidaritat. 
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3. SEGON CICLE   

3r DE PRIMÀRIA.   

A 3r de primària s'havien treballat els objectius proposats pel primer i segon trimestre, 

quedant pendent la majoria dels planificats pel darrer. 

•   LLengua catalana i castellana: aprofundir en gramàtica, sintaxi i temps verbals i 

ampliar tipologies textuals. 

  

•   Matemàtiques: mesures, aprofundiment i pràctica de la divisió (estava just iniciada), 

estadística: representació i interpretació de gràfics.  

  

•   Naturals i socials: Illes Balears: paisatge, relleu i entorn natural. 

4t DE PRIMÀRIA.     

A quart s'havien treballat els objectius proposats pel primer i segon trimestre, quedant 

pendent la majoria dels que tenien planificats pel darrer. 

MATEMÀTIQUES 

Continguts tercer trimestre pendents: 

● Les divisions per dues xifres 

● Els cossos geomètrics. 

● La major part de l'estadística 

● S'havien començat els polígons i la part que havia quedat s'ha anat fent durant el 

confinament. S'ha fet el perímetre i ha quedat pendent la superfície. 

LLENGUA CATALANA/ LLENGUA CASTELLANA. 

S'havien treballat la majoria dels objectius proposats. Queda pendent: 

● Subjecte i predicat.  

● De gramàtica els verbs estan treballats però no avaluats. 

 

CIÈNCIES NATURALS: 

● Els invertebrats s'han treballat però no estan avaluats. 

 

CIÈNCIES SOCIALS: 

● Els romans s'han treballat durant el confinament però no s'han avaluat.  

● Queden pendent els municipis i ajuntaments i les activitats productives. 
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De la resta d'assignatures s'havia treballat pràcticament tot. 

4. TERCER CICLE 

5è PRIMÀRIA 

MATEMÀTIQUES 

● Superfície (metre quadrat i múltiples). 

● Sistema sexagesimal (unitats de mesura d’angles i suma i resta sexagesimal). 

● Figures planes (classificació: polígons, triangles i quadrilàters, circumferència i cercle, 

simetria i translació). 

● Perímetre i àrea de figures planes. 

● Probabilitat i estadística. Concepte de mitjana.       

LLENGUA CASTELLANA. 

●  VOCABULARI : sufixos, paraules derivades. 

● GRAMÀTICA: verbs, tipus de verbs, adverbis, enllaços, interjeccions 

● ORTOGRAFIA: z o d final, h intercalada, coma, punt i coma i altres signes de puntuació. 

● TIPOLOGIES TEXTUALS: biografia, argumentació, text teatral, instruccions, discurs i 

entrevista, recursos literaris. 

LLENGUA CATALANA. 

● VOCABULARI: prefixació, sufixació i gentilicis. 

● GRAMÀTICA: els temps verbals, 1a 2a i 3a conjugació i classes de verbs. 

● ORTOGRAFIA: signes de puntuació ( coma, punt i coma, dos punts) apòstrof i 

contracció. 

● TIPOLOGIES TEXTUALS: conte realista, relat biogràfic, reportatge, relat mitològic, 

rondalla popular, reclamació, explicació d’un itinerari. 

CIÈNCIES NATURALS: 

● La matèria i l’energia. 

●  Les màquines. 

CIÈNCIES SOCIALS: 

●  Al Andalus. 

● Els Regnes Cristians. 

● Reis Catòlics. 

● Dels Austries als Borbó. 

ANGLÈS 5th level 

● Unit 6: future going to. 
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6è DE PRIMÀRIA. 

MATEMÀTIQ

UES 

- Geometria 

•   Volum d'ortoedres i cubs 

•   Volum i capacitat 

•   Àrees de les figures planes 

•   Cossos geomètrics. 

Poliedres regulars 

•   Àrees de cossos geomètrics 

•   Volum de cossos geomètrics 

- Estadística i probabilitat 

•   Variables estadístiques  

freqüències 

•   Mitjana i moda 

•   Mediana i rang 

•   Probabilitat 

LLENGUA 

CATALÀ 

- Competència lectora 

•   Llegir un text breu i 

reflexionar sobre l'autor i el 

narrador 

•   Llegir un text breu i 

identificar-hi informacions 

contradictòries 

-Lèxic 

•   Estrangerismes 

•   Arcaismes 

- Gramàtica (aspectes treballats a  

castellà) 

•   Predicat nominal i atribut 

•   Predicat verbal i 

complements 

- Ortografia 

•   Punt i coma i punts suspensius 

•   El parèntesi, les cometes i el 

guió 

- Expressió escrita 

•   Una entrevista en directe 

- Literatura 

•   Obra teatral: acte i escena 
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LENGUA 

CASTELLANA 

- Vocabulario 

•   Las siglas y las abreviaturas 

•   Frases hechas 

•   Palabras coloquiales 

•   Extranjerismos, arcaísmos y 

neologismos 

- Conocimiento de la lengua 

•   Oraciones activas y pasivas 

•   Clases de oraciones según la 

intención del hablante 

- Ortografía 

•   Signos que indican pausa 

interna 

•   La coma y el punto y coma 

•   Otros signos ortográficos. 

Raya, comillas y paréntesis 

- Tipos de texto 

•   Los textos argumentativos 

•   Los textos publicitarios 

•   Preparar una entrevista 

- Literatura 

•   La novela. Clases de novelas 

•   El teatro. La tragedia y la 

comedia 

  

CIÈNCIES 

NATURALS 

- Tema 6 L'energia 

•   Què són la calor i la 

temperatura 

•   La llum com a font 

d'energia 

•   El comportament de certs 

materials en relació amb la 

llum i la calor 

•   La relació entre l'energia i la 

força 

  

- Tema 7 L'electricitat i el magnetisme 

•   La relació entre la càrrega 

elèctrica i la matèria 

•   El corrent elèctric: què és i com 

s'obté 

•   Què és un circuit elèctric 

•   La utilitat de diferents receptors 

elèctrics 

•   El magnetisme i els imants 

•   Quina és la relació entre la 
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brúixola i el magnetisme 

CIÈNCIES 

SOCIALS 

- Tema 6 La industrialització 

•   Com es va produir el 

naixement de la indústria 

moderna 

•   Quin va ser l'impacte de les 

noves fonts d'energia i de 

les màquines en el transport 

•   Com es va formar la 

societat de classes i es va 

organitzar el capitalisme 

•   Com era la vida dels obrers i 

les obreres de les fàbriques 

•   Quines característiques 

tenien les noves ciutats 

industrials 

 

- Tema 7 De l'absolutisme al liberalisme 

•   Què era el liberalisme i com es 

va difondre 

•   Què va ser la Guerra de la 

Independència i quina tasca 

varen fer les Corts de Cadis 

•   Els diferents governs que hi va 

haver a Espanya entre els anys 

1814 i 1902: de la monarquia 

absoluta a la monarquia 

parlamentaria 

•   Quines eren les opcions 

polítiques de l'època. 

ANGLÈS 
● Quantifiers with countable 

and uncountable nouns. 

● Will: predictions. 

● Relative pronouns. 

● Present perfect. 
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MÚSICA  

Continguts que no s’han pogut treballar al curs 2019-2020: 

OBJECTIUS CONTINGUT 

3ª AVALUACIÓ 

INTERPRETACIÓ MUSICAL 

RECERCA INDIVIDUAL I COL·LECTIVA 

D’INFORMACIÓ EN PAPER I EN SUPORT DIGITAL 

SOBRE COMPOSITORS MUSICALS. 

 INSTRUMENTAL ORFF: TERCER CICLE 

  

ESCOLTA 

RECONEIXEMENT D’INSTRUMENTS ACÚSTICS I 

ELECTRÒNICS I SEGONS LA FAMÍLIA DE DIFERENTS 

REGISTRES DE LA VEU ADULTA (SOPRANO, 

CONTRALT, TENOR I BAIX). 

  

RECONEIXEMENT VISUAL I AUDITIU, CLASSIFICACIÓ 

I DENOMINACIÓ D’ALGUNS INSTRUMENTS DE 

L'ORQUESTRA. 

  

LA MÚSICA, EL MOVIMENT I LA DANSA 

UTILITZACIÓ DE LA VEU, LA PERCUSSIÓ CORPORAL I 

ELS INSTRUMENTS COM A RECURSOS PER A 

ACOMPANYAR TEXTOS RECITATS, CANÇONS I 

DANSES. 

  

PRÀCTICA DE JOCS I DANSES POPULARS PER 

CONTRIBUIR AL DESENVOLUPAMENT DE L’INFANT. 

  

 

 


