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1. DIAGNÒSTIC INICIAL. 
 
 
1.1.- MODIFICACIONS EN EL CONTEXT DEL CENTRE. 

 
Aquest curs l’Equip Directiu del centre ha tornat a canviar degut a la baixa de 

la Cap d’estudis i a la excedència de la secretària. Les dues mestres que han entrat a 
formar part del equip en el seu lloc, son mestres definitives en el centre i impulsores 
del Projecte educatiu del mateix.  

La comunitat educativa està formada per 145 alumnes d’infantil i  304 alumnes 
de primària. Un total de  450  alumnes i les seves famílies, així com una plantilla de 
28 mestres a jornada completa, una a mitja jornada i una altra amb una reducció d’un 
terç de la jornada escolar, a més de 2 ATEs i una mestra de Religió tres dies per 
setmana. 
 

ALUMNAT 

Les ràtios d’alumnes d’aquest curs són les següents: 

 4t d’ EI ........................   44  alumnes   (22 per aula) 

 5è d’ EI .......................   50 alumnes   (25 per aula) 

 6è d’ EI ........................   49 alumnes  (25 i 24 per aula)  

 1r d’ EP ........................ 50 alumnes (25 per aula) 

 2n d’ EP .......................  50 alumnes   (25 per aula) 

 3r d’ EP ......................  51  alumnes   (25 i 26 per aula) 

 4t d’ EP  ......................  51  alumnes  (25 i 26 per aula) 

 5è d’ EP ....................... 52 alumnes  (26 per aula) 

 6è d’ EP ....................... 52  alumnes  (26 per aula) 
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El responsable de manteniment del centre, de l’Ajuntament de Santa Eulària, 
s’ha donat de baixa aquest més i per tant estem sense ninguna persona encarregada 
de fer aquest servei..  
 

 El personal que tenim aquest curs al centre és el següent: 

Personal docent: 

Educació infantil 

3 anys A      RAQUEL JEREZ ROIG 
3 anys B      CATALINA FLEXAS FERNÁNDEZ  
4 anys A      PEPITA FIBLA REVERTÉ 
4 anys B      ROSA MORANTA BALEA 
5 anys A      ENMANUEL MORALES TORRES  

     5 anys B      YOLANDA CARDONA COSTA  
     Suport E.I.     TOMÁS MUNERA DE LA ROSA  
     Suport E.I.    CRISTINA GÓMEZ ZARAGOZA (1/2 jornada)  
     
Educació Primària 
 

1r A E.P.   NEUS MARÍ BELTRÁN 
1r B E.P.   IRENE FERNÁNDEZ BONET 
2n A E.P.   ALICIA VALERA PARRA 
2n B E.P.   MARISOL FERRER FERRER 
3r A E.P.   JOAN ORELL AZAUSTRE 
3r B E.P.   BEATRIZ MARÍ BUENO 
4t A E.P.   OTI ROSELLÓ SALVADÓ 
4t B E.P.   ROSER MERCADAL MIR 
5è A E.P.   MARIONA LLOBET MOYÁ 
5è B E.P.   VECENÇ SERRA CORTÉS 
6è A E.P.   MARTA SAURA LLADÓ 
6è B E.P.   MARGALIDA ESTRANY ROSELLÓ 
 
MÚSICA   EVELYN ORTIZ RAMOS 
ANGLÈS   TAI PASCUAL CATALÀ 
   ASUNCIÓN SANTOS TRIBALDOS ( Secretària) 
E.F.          ANNA ROIG MAYANS 

SERGI DAVID OLIVA  
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EQUIP DE SUPORT 
LAURA VICENT GIMÉNEZ (AL) 
ROSA MARTÍN RAYA (PT) 
NANCY (ESPERANZA) SUÁREZ RIBAS (PT) 
INÉS CABACO DÍAZ (ATE) 
ESTHER MARTÍNEZ VICEDO (ATE) 
RELIGIÓ     MARIA TORRES RIERA  
EQUIP DIRECTIU 
DOLORES FERRER PUJOL (dire) 
AIDA MAYLIN SAN MARTÍN (cap d’ Estudis) 

     ASUNCIÓN SANTOS TRIBALDOS ( secretària) 

 

1.2.- PRINCIPALS CONCLUSIONS EXTRETES DE LA MEMÒRIA 

- Continuar insistint en la importància de les diferents dinàmiques de tutories, 
dinàmiques de grup, interacció dins de l’aula, resolució de conflictes, tutories 
individualitzades..., per tal de millorar les relacions entre els alumnes.  
Remarcar i anar recordant tot allò que vàrem treballar en la formació de 
“PRÀCTIQUES RESTAURATIVES” 

- Distribuir les reunions de cicle a l’hora d’exclusiva de manera que faciliti la 
coordinació entre els membres tant de cicle com d’altres agrupacions amb les 
que treballem (racons de nivell i intracicle). 

-    Incloure l’equip de suport en les reunions d’assessorament amb els tutors/es. 
- Continuar organitzant els suports atenent les necessitats de cada aula. 

Revisar-los periòdicament per tal de fer les modificacions que es creguin 
adients.  

- Fer suport dins l’aula als grups d’EP a l’àrea d’anglès per afavorir treballar de 
manera més individualitzada amb els alumnes. 

- Reforçar aquells continguts de matemàtiques/llengües  que  queden més 
fluixos aprofitant els racons curriculars del primer trimestre  (a tercer curs i  
a 2n cicle). 

- Aprofitar els racons de nivell i/o intracicle per reforçar els continguts de les 
àrees de matemàtiques i llengües. 

- Continuar en el centre fent activitats que impliquen la participació de les 
famílies en la vida del centre (Ens Coneixem, conferències, sortides,...) 
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- Aprofitar el horaris en que tenim suport per tal de fer desdoblament o 
treballar de manera més individualitzada amb els alumnes dins l’aula. 

- Penjar al Drive  de l’escola les programacions setmanals per tal que els suports 
es puguin organitzar la feina i els materials . 

- Potenciar l’ús de les biblioteques del centre, continuar el préstec de llibres i la 
biblioteca de pati. 

- Donar a conèixer la carpeta de rúbriques i fer-ne ús. 

- Donar a conèixer a la Comunitat Educativa els documents de la Concreció 
Curricular de les diferents àrees, així com els Mínims acordats en la CCP de 
cada una d’aquestes. Penjar els documents a les aules i fer-ne ús. 

- Escriure observacions trimestrals als informes d’avaluació dels alumnes, tant 
tutors com especialistes. 

- Complir el calendari de CCPs. 
- Assignar una hora d’exclusiva setmanal per a reunions intercicle (els dimarts) 
- Fer una reunió de seguiment dels alumnes a meitat de trimestre. 
- Canviar, a mesura que el pressupost ens ho permeti, les taules d’EI i de 1r 

cicle de primària per aprofitar l’espai d’acord amb la nostra metodologia. 
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2.- ACTUACIONS PER EL CURS 2018/19 

 

   Les actuacions que ens marquem per aquest curs venen distribuïdes en tres àmbits 

d’actuació: 

 - ÀMBIT ORGANITZATIU I DE FUNCIONAMENT 

         -  ÀMBIT ACADÈMIC I PEDAGÒGIC 

         - ÀMBIT DE RECURSOS HUMANS, MATERIALS I ESPAIS 
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2.1.-ÀMBITS D’INTERVENCIÓ  

 ÀMBIT ACADÈMIC I PEDAGÒGIC 
 
OBJECTIUS LÍNIES D’ACTUACIÓ TEMPORALITZACIÓ INDICADORS 

D’AVALUACIÓ 
RECURSOS RESPONSABLES 

Donar a conèixer 
els documents  de 
la concreció 
curricular 
de les diferents 
àrees. 

. Reunion de Claustre per tal de comentar 
els documents i aclarir dubtes. 
. Penjar els documents a les aules, en un 
lloc visible, i fer-ne ús. 
. Explicar als alumnes el funcionament 
d’aquests documents. 
. Informar als alumnes d’allò que es vol 
aconseguir cada trimestre.   
. Adjuntar els documents a la Carpeta de 
Mestre. 

Primer Trimestre 
Tot el curs 

. Aprovació pel claustre 

. El document resultant 
resulta efectiu tant pels 
mestres com a per les 
famílies 
. Els alumnes coneixen 
realment les fites de cada 
trimestre. 
 

. Normativa i 
orientacions 
. Document 
existent en el 
centre 

Claustre de 
professors 

. Donar a conèixer 
els mínims de les 
diferents àrees per 
a cada curs, 
acordats en CCP.  

. Reunion de Claustre per tal de comentar 
els documents i aclarir dubtes. 
. Adjuntar els documents a la Carpeta de 
Mestre. 
 

Primer Trimestre 
Tot el curs 

. Aprovació pel claustre 

. El document resultant 
resulta efectiu pels 
mestres 
 

. Normativa i 
orientacions 
. Document 
existent en el 
centre 

Claustre de 
professors 

Fomentar la 
coordinació 
intracicles i 
intercicles 

. Aprofitament de les reunions anant a 
elles amb un ordre del dia predeterminat. 
. Fomentar les reunions intercicles 
· Reunions de coordinació docent 
. Bon funcionament de la CCP  

Tot el curs . S’han aprofitat les 
reunions i queda reflectit a 
la memòria 
. Les reunions han millorat 
la coordinació entre el 
diferent cursos i cicles 
. S’han fet les CCPs 
mensualment 

. Ordre del dia de 
les reunions 

Tot el claustre 

Fomentar entre els 
nostres alumnes el 
gust per la lectura 
i l’ús de la 
biblioteca. 

. Seguir completant les biblioteques 
d’aula. 
. Buscar activitats engrescadores pels 
alumnes: lectures compartides, lectures 
del mestre, lectures a companys,.... 
. Continuar oferint la biblioteca de baix a 

. Tot el curs . Els alumnes cada vegada 
estan més interessats per 
la lectura 
. El nivell de lectura ha 
pujat entre els alumnes 
. La biblioteca, a l’hora del 

. Llibres i 
materials 
. Biblioteques del 
centre 

. Coordinador de 
biblioteca 
. Mestres 
encarregats de la 
biblioteca 
. Tutors 
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l’hora del pati, separant els jocs didàctics 
de l’espai de lectura. 
. Continuar amb el préstec de llibres 
entre els alumnes 
. Activitat lectora de Sant Jordi 

pati, realment funciona. 

Millorar la 
competència en 
llengua anglesa 

. Coordinació entre les mestres de 
llengua anglesa del centre per establir 
pautes a seguir. 
. Organitzar dins l’horari suports a les  
sessions d’anglès. 
. Aprofitament de l’auxiliar lingüístic  

. Tot el curs . Resultats de l’avaluació del 
alumnes 

. Professorat 
d’anglès 
. Material que 
trobin oportú 

. Professorat 
d’anglès 

Millorar els 
resultats acadèmics 
dels alumnes 

.Tenir sempre en compte la concreció 
curricular dins les aules. 
.Acordar per nivells els continguts a 
treballar cada trimestre. 
. Fer un seguiment per part de la CCP  i 
de l’Equip de suport del funcionament 
dels suports i les mesures d’atenció a la 
diversitat. 
. Potenciar la tasca del tutor en el 
seguiment individualitzat dels alumnes i 
el contacte continu amb les famílies. 
. Utilitzar rúbriques de diferents tipus i 
anar ampliant la carpeta de rúbriques que 
està al despatx de direcció. 
. Potenciar dins el cicle reunions per 
avaluar el seguiment, detectar 
dificultats, buscar millores ,... 
.Elaborar el Pla de Millora després de 
cada avaluació 

. Tot el curs . La C. Curricular està 
penjada i és efectiva. 
. La CCP ha pres mesures 
amb els problemes sorgits 
dels suports. 
. Les famílies utilitzen 
sovint les hores de tutories 
. Els tutors tenen fulls de 
enregistrament i seguiment 
individualitzat pels seus 
alumnes. 
. S’han fet rúbriques per 
avaluar amb els alumnes, i 
s’han realitzat reunions de 
cicle per tractar els temes 
pedagògics i metodològics 
per millorar l’avaluació del 
procés educatiu. 

. Document 
curricular de 
centre 
. Fulls 
d’enregistrament 
. Carpeta de 
rúbriques 

.Tutors i mestres de 
suport 

Passar a 6è d’EP 
les proves IAQSE 

. Seguir les instruccions de la Conselleria 
per a la preparació i execució per part 
dels infants de les proves IAQSE 

3r Trimestre . S’han realitzat les proves 
sense cap contratemps 

.Documentació 
GESAVA 

.Mestres i Equip 
Directiu 

Fomentar l’ús de 
l’agenda escolar a 
partir de 2n 

. Organització de la feina personal dels 
alumnes 
. Comunicacions amb les famílies 

. Tot el curs . Els alumnes empren 
l’agenda de manera natural 
. les famílies estan 

. Agenda pròpia de 
l’escola 

. Tutors i mestres en 
general. 
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. Reforç positiu assabentades de l’ús de 
l’agenda 

Millorar la qualitat 
impulsant  la 
formació contínua 
del professorat. 

. Partipar en el curs, demanat com a 
centre, de “Construcció del pensament 
matemàtic” organitzat pel CEP  
. Intercanviar experiències amb escoles 
afins a la nostra.  
. Posades en comú de diferents projectes 
que s’estan desenvolupant en el centre 
·Visitar escoles que treballin per 
ambients. 

. Tot el curs  
. Coneixem el que es fa a les 
altres aules del centre 
. Compartim les nostres 
experiències amb els 
companys i altres centres. 
·Assistim i participam en el 
curs “Construcció del 
pensament matemàtic”. 

. Recursos oferts 
pel CEP. 
. Mestres del 
propi centre 

Claustre 

Fomentar l’ús de 
les noves 
tecnologies entre 
l’alumnat donant-li 
molta importància 
al tractament de la 
informació i a la 
comprensió lectora  

. Buscar programes per oferir  als nens 
activitats variades i engrescadores 
. Fer activitats especifiques per saber 
com extreure i organitzar la informació 
.Incloure als Tallers dels dijous un per a 
treballar les noves tecnologies 
·Fer un bon ús de les tablets als cursos 
de 5è i 6è d’EP 

 
Tot el curs 

. Els alumnes empren 
correctament els mini 
portàtils i les pissarres 
digitals, així com les tablets 
a 5è i 6è curs d’EP. 
. S’ha treballat a tots els 
cursos el tractament de la 
informació amb els alumnes 

. Mini portàtils 

. Ordinadors del 
centre 
. PDIs de les aules 
·Tablets 

. Tot el claustre 

Continuar fent ús 
Google Drive per 
tal de treballar 
tots aquells 
aspectes i 
documents que a 
nivell de claustre 
vulguem millorar o 
completar. 

·Explicar a tot el claustre del 
funcionament i organització del google 
drive. 
·Penjar les programacions d’aula a la 
carpeta destinada per a aquest fi, de tal 
manera que tothom hi pugui accedir. 
 

Primer trimestre 
 
Tot el curs 

El Google drive està 
organitzat al 1r trimestre 
Tot el claustre coneix el 
seu funcionament 
Tots els mestres fan 
aportacions 

Ordinadors 
Documents 

Equip Directiu 
Responsable del 
Google Drive 

Aprovar el PLC 
revisat  el curs 
passat 

.Donar a conèixer al Claustre el PLC per a 
la seva aprovació 
. Donar a conèixer a tota la comunitat 
educativa el PLC 

. 1r trimestre .El PLC s’ha aprovat i tota la 
comunitat educativa el 
coneix. 
 

.Document 
elaborat per la 
Comissió 
Lingüística. 

.Equip Directiu 

. Comissió Lingüística 

.Claustre 

Continuar amb els 
ambients a EI i 1r 
i 2n d’EP, així com 
amb els racons i 

. Facilitar a través de l’horari la 
possibilitat de fer racons de nivell i/o 
intercicle als diferents cursos d’EP 
(prioritzant de 3r a 6è) 

.Primer trimestre 
(organització) 
.Tot el curs 
(desenvolupament de 

. Els ambients funcionen 
millor que el curs passat 
.Els mestres extreuen 
elements de judici per fer 

. Material de 
Racons divers 
. Ambients dotats 
de tot tipus de 

Tot el claustre 
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tallers a la resta 
d’EP 

. Organitzar/canviar aspectes dels 
ambients d’EI i d’EP atenent a les 
millores que es van proposar el curs 
passat, per tal de crear propostes 
obertes que desenvolupin diferents 
aspectes de la concreció curricular. 
. Distribuir els espais del centre per tal 
que hi hagi cabuda a tots els racons i 
ambients. 
. Facilitar a través de l’horari la 
possibilitat de fer racons de nivell i/o 
intercicle als diferents cursos d’EP 
(prioritzant de 3r a 6è) 
·Continuar amb els tallers (dijous) per als 
cursos de 3r a 6è d’EP, al segon i tercer 
trimestre. 
 

l’activitat) l’avaluació dels infants als 
ambients 
.Els infants de primària 
gaudeixen als racons i 
s’involucren amb la feina 
·S’han pogut crear sessions 
de racons de 
nivell/intracicle. 
·S’han portat a terme els 
tallers dels dijous al 2n i 3r 
trimestre i els infants 
gaudeixen amb aquests. 

material 
.Propostes 
atractives pels 
infants 

Organitzar els 
Racons curriculars 
en funcions de les 
necessitats i 
principals 
mancances dels  
alumnes 

. Realitzar Avaluacions inicials als cursos 
de primària 
. Partint de les mancances, elaborar un 
pla de millora dels continguts més fluixos 
per treballar en aquests racons. 
. Buscar materials i activitats per a 
treballar aquests continguts 

Primer trimestre . Les activitats realment 
son engrescadores pels 
alumnes 
. Els infants van  assolint 
aquells continguts que no 
tenien 

.Material  didàctic 

. Concreció 
Curricular 

. Equips de cicle 

Gaudir amb la 
pràctica d’activitat 
física 
 
 

- Fer conscients als boixos/es de la 
importància que té per la salut la pràctica 
d’activitat física  
 
- Procurar que els alumnes gaudeixin al 
realitzar activitat física per tal que ho 
assumeixin com un hàbit de vida 
saludable 

Tot el curs - Mostra interés per la 
pràctica d'activitat física 
 
- Gaudeix amb la pràctica 
d'activitat física 

.Programacions 
E.F. 
. Diseny 
d’activitats 
addients 
.Promocions 
d’esports variats 

Professorat d’E.F. 
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Coordinar, fer el 
seguiment i 
assessorar el 
professorat com a 
funcionaris en 
pràctiques, així 
com als seus 
tutors. 

-Reunió amb la Inspectora per informar 
sobre l’actuació i les tasques a fer. 
-Assessorament sempre que sigui 
necessari entre tutors i funcionaris en 
pràctiques. 
-Dur a terme les línies d’actuació 
marcades per la normativa (observacions, 
fulls de registre,...) 

Tot el curs -S’han portat a terme les 
reunions i assessoraments.. 
-S’han respectat les línies 
d’actuació i s’han portat a 
terme en les dates 
previstes. 

-Normativa 
-Servei 
d’Inspecció 

Equip Directiu 
Inspectora 
Funcionaris en 
pràctiques i tutores 
d’aquestes. 

 
 
ÀMBIT ORGANITZATIU I DE FUNCIONAMENT 
 
OBJECTIUS LÍNIES D’ACTUACIÓ TEMPORALITZA

CIÓ 
INDICADORS 
D’AVALUACIÓ 

RECURSOS RESPONSABLE
S 

Organitzar  i 
coordinar el Pla 
d’emergència i 
evacuació del 
centre 

. Xerrada protecció Civil i  Primers auxilis   

. Simulacre d’evacuació 
Primer trimestre Full d’avaluació del Pla 

d’emergència 
. Normativa Pla 
d’emergència 
.Protecció civil 

Equip directiu 

Coordinar el treball 
amb els serveis 
externs. 

. Marcar les línies d’actuació amb cada un dels 
serveis que col·laboren amb el centre. 
. Organitzar reunions  (professors/es, 
pare/mares, EOEP, PTSC. Serveis Socials...) 
per tal de recopilar la màxima informació dels 
nostres alumnes i dur accions conjuntes per 
afavorir i millorar el seu rendiment. 

Tot el curs . Hi ha un calendari 
establert de reunions amb 
aquests serveis. 
. A les reunions es 
presenten casos concrets i 
es busquen solucions. 
. Les vies de comunicació 
amb els serveis externs son 
efectives. 

 Equip directiu 
Equip de suport 
EOEP 

Preparar la 
renovació de l’Equip 
directiu del centre 

.Fer el curs d’actualització de les 
competències directives per part de la 
Directora del centre 
.Seguir el Pla d’Autoavaluació de centres 

.Primer trimestre i 
part del segon 

.L’avaluació de la direcció 
per part de la Inspecció ha 
estat positiva 

-Normativa 
-Documents del 
centre 

-Direcció 
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. Elaborar  el Projecte de direcció 
Promoure les 
relacions amb altres 
centres i entitats 

.Coordinació amb l’IES de referència 

. Participació en activitats de l’Ajuntament 

. Pràcticum UIB i altres Universitats 

Tot el curs .Les reunions i participació 
en les activitats de l’IES 
son profitoses. 
. Participem en activitats 
de l’ajuntament. 
.Tenim alumnat de 
pràctiques 

 Equip directiu 
Tutors 
 

Millorar l’ordre i 
l’estètica del centre 

.Jornada de famílies per a millorar alguns 
espais 
.Fer graelles per tal d’unificar l’ús i 
funcionament dels espais comuns 
.Mantenir l’ordre i la neteja a tots els espais 
del centre 

Tot el curs . L’escola presenta un 
aspecte ordenat 
. El funcionament de les 
sales de material i espais 
comuns ha millorat. 

.Graelles 

.Cartells 

.material per a la 
diada 

Tota la comunitat 
educativa 

Organitzar i fer el 
seguiment dels 
serveis del centre: 
menjador i escola 
matinera 

 
 
Veure Annex Serveis 

   La directora 
L’equip de monitors  
Mestres 
responsables de 
l’escola matinera 

Millorar les 
relacions entre 
l’alumnat i fer que 
tots es sentin 
acollits. 

. Treballar les Pràctiques Restauratives amb 
els nostres alumnes i els nostres companys 
per millorar la convivència i les relacions 
. Sociogrames 
·Reunions de portaveus 
. Dinàmiques de grup 
. Treball cooperatiu 
. Graelles d’observació 
. Formar al professorat sobre les Pràctiques 
Restauratives 

Tot el curs . La problemàtica entre els 
alumnes ha disminuït 
. els infants es senten 
acollits, escoltats i 
respectats per la comunitat 
educativa. 

.Dossier de 
Pràctiques 
Restauratives 
.Assemblees  
.Tutories 
individualitzades 
amb els alumnes a 
un lloc adient 

Tota la comunitat 
educativa 

Fomentar les 
relacions Família-
escola 

. Participació de les famílies en les activitats 
del centre 
. Reunions periòdiques amb els tutors 
. Reunions AMIPA-Equip Directiu 
.Jornada de famílies 

Tot el curs . Valoració de les famílies a 
final de curs  
. Nombre d’assistents a les 
reunions 

. Enquestes 

. Graelles reunions 
Equip directiu 
Tutors 
Especialistes 
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ÀMBIT DE RECURSOS (HUMANS, MATERIALS, ESPAIS)  
 

OBJECTIUS LÍNIES D’ACTUACIÓ TEMPORALITZACIÓ INDICADORS 
D’AVALUACIÓ 

RECURSOS RESPONSABLES 

. Continuar amb el 
programa de 
reutilització de 
llibres. 

. Passar les llistes d’empadronament al 
ajuntaments. 
. Informar a les famílies del programa 
de reutilització de llibres i la 
destinació dels seus sous. 
.Fer les justificacions econòmiques 
tant per la Conselleria com pels 
diferents Ajuntaments 

Principi de curs  . S’han enviat les llistes als 
Ajuntaments. 
. Els llibres dels que disposen 
els nostres alumnes són 
suficients. 
. Tots els grups de primària 
disposen a les aules dels 
recursos adients per a 
treballar( diccionaris, atles, 
mapes, biblioteca d’aula...) 

. Aportacions 
econòmiques de les 
famílies, 
Ajuntaments i 
Conselleria 
. Programa de 
gestió de la 
Biblioteca 
 

Secretària 
Comissió biblioteca 

- Adequar i 
rentabilitzar els 
espais del centre. 

. Fer els horaris de racons a fi de 
poder utilitzar els espais a totes les 
hores. 
. Fer horaris de les aules que queden 
buides durant la jornada a fi de poder 
aprofitar-les per activitats d’altres 
grups (com els de les PDI. Les aules 
d’infantil poden ser útils per a certes 
activitats). 
. Respectar els protocols d’ús de les 
instal·lacions i materials 

Principi de curs 
Tot els curs 

. Als espais comuns disposem 
de quadres horaris per a 
poder aprofitar-los en tot 
moment. 
. S’ha fet un horari amb les 
aules que queden buides. 
El material i els espais estan 
recollits i tot al seu lloc. 
 

.Graelles 
d’organització. 
. Graelles horaris 

Equip directiu 

. Fiançar la pàgina 
web del centre com 
a mitjà de 
comunicació i 

 . Actualitzar i dur al dia la pàgina web. 
. Començar a llevar papers informatius 
a les famílies i que mirin la informació a 
la pàg. Web (menús, notes 

Tot el curs . La pàgina web està 
actualitzada. 
. Les famílies consulten 
aquest recurs. 

Ordinadors Equip directiu 
Mestres 
Encarregat de la 
web 
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d’informació pels 
pares. 

informatives, calendari escolar,...) 
 

. S’ha estalviat paper. 

. Ampliar l’oferta 
de material 
didàctic i de 
consulta de les 
aules 

. Revisar els jocs i completar-los 

. Intercanviar llibres i material amb 
altres classes del mateix nivell 
. Comprar llibres i materials segons les 
necessitats dels projectes. 

Tot el curs . Tenim el material i els 
llibres que necessitem per a 
desenvolupar la vida de l’aula 

. Catàlegs i pàgines 
web per a 
encarregar 
materials 
. Inventari de 
material per tal de 
no repetir-ne 

Tot el claustre 

Fomentar l’ús de 
les noves 
tecnologies entre el 
professorat 

. Respectar el protocol de 
funcionament de la utilització dels mini 
portàtils. 
. Compartir els programes i activitats 
que considerem profitosos amb al 
claustre 
.Renovar i augmentar la dotació 
d’ordinadors del centre. 
·Informar a través de la llibreta TIC 
de qualsevol problema dels ordenadors, 
projectors, PDI, tablets i portàtils. 

Tot el curs . Els mini portàtils estan 
carregat i al seu lloc 
. Coneixem els programes i 
activitats dels companys 
.Els ordinadors nous estan en 
funcionament al primer 
trimestre 
·Hem utilitzat la llibreta TIC 
com a via de comunicació per 
assabentar al coordinador 
TIC dels problemes sorgits 
amb els aparells electrònics. 

. Mini portàtils 

. Ordinadors del 
centre 
. PDIs de les aules 
·Llibreta TIC 

. Encarregat TIC 

. Claustre 
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2.2.-OBJECTIUS DE LES DIFERENTS COMISSIONS 
 
 Aquest curs 2018/2019 hem involucrat els alumnes de cinquè i sisè curs d’Educació 
Primària en alguna de les comissions, de tal manera que els dilluns de 12.30 a 13.30h 
assisteixen a les reunions de les comissions junt amb els mestres. Les comissions a les 
que assisteixen els alumnes són: medi ambient, d’estètica, festes, biblioteca, material, 
hort i jardineria i ràdio. 
 
 
COMISSIÓ COORDINACIÓ PEDAGÒGICA 
 
La Comissió de Coordinació Pedagògica formada per: 
- L'equip directiu. 
-coordinadors de cicle 
-coordinadora de l’equip de suport. 
-membres del claustre amb assistència puntual per a tractar temes específics dels quals 
siguin responsables.  
-el membre de l’ EOEP. 
 
Les reunions de la Comissió Pedagògica per al curs es realitzaran mensualment el primer 
dimecres del mes en sessions ordinàries (de 12’30 a 13’30 hores) i sempre que siguin 
convocades de manera extraordinària per a tractar qüestions puntuals. Aquest curs i fins que 
el document estigui acabat ens reunirem tots els dimecres per tal de poder acabar criteris 
mínims  d’avaluació de cada àrea. 
La Comissió de Coordinació Pedagògica del centre s'ha marcat per aquest curs dur a terme: 

- Revisar i modificar els criteris d’avaluació i promoció del centre.  
- Assessorar als mestres , a través de les sessions d’assessorament, sobre  la 

metodologia del centre i el desenvolupament curricular. 
 

 
 

COMISSIÓ LINGÜÍSTICA  
 

Aquest curs, la Comissió Lingüística durà el seguiment del PLC elaborat el curs passat. 
 
 
 
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT 
 
S’adjunta projecte Agenda 21   i   Escoles Ecoambientals. 
Proposar activitats que promoguin la cura i estima del medi ambient. 
Incloure l’alumnat en la gestió de la comissió. 
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COMISSIÓ D’ESTÈTICA 
 

- Mantenir una coherència estètica en els espais comuns del centre. 
- Tenir cura en que tot el claustre i els alumnes tinguin en compte l'estètica del centre a 

l'hora d'exposar qualsevol material. 
- Millorar l'estètica del centre. 
- Mantenir les pissarres “vileda “( per apuntar les propostes per a les famílies)  al dia, 

netes i organitzades  
- Comptar amb un plafó d'exposició a l'entrada del hall 
- Comptar amb espais d'exposició al centre (entrada davant del sofà, vidriera secretaria, 

al principi del carrer de l'ametller, passadís entre plàstica i plaça de s'olivera, principi 
del carrer frígola). 

- Incloure l’alumnat en la gestió de la comissió. 
 
 
 

COMISSIÓ DE FESTES 
 

- Organitzar les tasques a fer relacionades amb les festes del centre, no de fer-les. 

- Tenir en compte i organitzar el posar i llevar la decoració que es decideixi. 

- Per les festes de Carnestoltes i final de curs, la comissió penjarà un full a la sala de 
mestres amb diferents propostes  per decorar l’escola, on els diferents  grups padrins-
fillols s’han d’apuntar i fer-les obligatòriament. 

- Incloure l’alumnat en la gestió de la comissió. 
 
 
 

COMISSIÓ DE SECCIONS EUROPEES 
 

- Dur a terme el seguiment, acompanyament i avaluació de l'auxliar lingüístic. 
- Gestionar la seva estada per tal d'optimitzar aquest recurs dins l'escola. 

 
 
 

COMISSIÓ DE BIBLIOTECA 
 

- Fer comandes de llibres. Tenir una llibreta, a una de les biblioteques, on cada mestre 

pot anar apuntant els llibres que trobi necessaris comprar, ja sigui per les aules o per 

les  biblioteques. 
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- Revisar i ampliar llibres de consulta de les biblioteques de dalt i de baix. Hi ha 

temàtiques que es repeteixen molt o llibres ja molt vells: dinosaures, sistema solar, 

animals d’aigua, terra i aire; l’univers. 

- Reparar llibres que estiguin romputs. Tenir una zona concreta (hospital de llibres) amb 

una capsa amb material per poder-los arreglar. 

- Col·locar els llibres que estiguin desordenats. 

- Mantenir la estètica de les biblioteques. 

- Organitzar concurs de dibuix el mes d’ abril, pel dia del Llibre.  

- Cada principi de mes col·locar a les diferents entrades de l’escola una recomanació 

lectora d’un llibre per a famílies, un conte per infants, ...,o l’autor del mes. 

- Incloure l’alumnat en la gestió de la comissió. 
 

 

COMISSIÓ DE MATERIAL 

 

- Dotar els quartets de material (baix i primer pis) de tot allò necessari per al 

funcionament de l’escola, és a dir de material fungible. Si algun mestre necessita alguna 

cosa especial per a una activitat en especial, serà aquest mateix l’encarregat d’anar-ho 

a comprar. 

- Ordenar i organitzar el material dels quartets i revisar les comandes quan arribin a 

l’escola a través de l’albaran. 

- Incloure l’alumnat en la gestió de la comissió. 
 

 

COMISSIÓ D’HORT I JARDINERIA 

 

- Posar en marxa l’hort a l’escola, així com anar decorant l’escola amb plantes i flors. 

- Incloure l’alumnat en la gestió de la comissió. 
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COMISSIÓ DE RÀDIO 

 

- Dinamitzar la ràdio a l’escola. 

- Incloure l’alumnat en la gestió de la comissió. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.-RECURSOS DELS QUE DISPOSSEM  
 

- RECURSOS HUMANS 
 
 La plantilla del centre, tota ella, s’implica durant tot l’horari lectiu per poder fer suports i 
dur endavant els racons, ambients, tallers i diferents activitats que es duen a terme al 
centre. Així, els mestres, tant siguin d’educació infantil, com de primària o especialistes, 
estan implicats al 100% en qualsevol tasca docent que se’ls s’assigni. 
 Aquest curs comptem també amb dos ATE amb un horari de 7 hores , per la qual cosa poden 
acompanyar alguns dels alumnes al menjador . La distribució dels recursos humans per aquest 
curs és la següent: 

ADJUDICACIÓ DE TUTORIES  
 

 Educació infantil 

3 anys A      RAQUEL JEREZ ROIG 
3 anys B      CATALINA FLEXAS FERNÁNDEZ  
4 anys A      PEPITA FIBLA REVERTÉ 
4 anys B      ROSA MORANTA BALEA 
5 anys A      ENMANUEL MORALES TORRES  

     5 anys B      YOLANDA CARDONA COSTA  
     Suport E.I.     TOMÁS MUNERA DE LA ROSA  
     Suport E.I.    CRISTINA GÓMEZ ZARAGOZA (1/2 jornada)  
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Educació Primària 

1r A E.P.   NEUS MARÍ BELTRÁN 
1r B E.P.   IRENE FERNÁNDEZ BONET 
2n A E.P.   ALICIA VALERA PARRA 
2n B E.P.   MARISOL FERRER FERRER 
3r A E.P.   JOAN ORELL AZAUSTRE 
3r B E.P.   BEATRIZ MARÍ BUENO 
4t A E.P.   OTI ROSELLÓ SALVADÓ 
4t B E.P.   ROSER MERCADAL MIR 
5è A E.P.   MARIONA LLOBET MOYÁ 
5è B E.P.   VECENÇ SERRA CORTÉS 
6è A E.P.   MARTA SAURA LLADÓ 
6è B E.P.   MARGALIDA ESTRANY ROSELLÓ 
 
MÚSICA   EVELYN ORTIZ RAMOS 
ANGLÈS   TAI PASCUAL CATALÀ 
   ASUNCIÓN SANTOS TRIBALDOS ( Secretària) 
E.F.          ANNA ROIG MAYANS 

SERGI DAVID OLIVA  
 

EQUIP DE SUPORT 
LAURA VICENT GIMÉNEZ (AL) 
ROSA MARTÍN RAYA (PT) 
NANCY (ESPERANZA) SUÁREZ RIBAS (PT) 
INÉS CABACO DÍAZ (ATE) 
ESTHER MARTÍNEZ VICEDO (ATE) 
RELIGIÓ     MARIA TORRES RIERA  
EQUIP DIRECTIU 
DOLORES FERRER PUJOL (dire) 
AIDA MAYLIN SAN MARTÍN (cap d’ Estudis) 

     ASUNCIÓN SANTOS TRIBALDOS ( secretària) 
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Coordinadors dels diferents cicles:  

Coordinador E.Infantil.-  YOLANDA CARDONA COSTA  

Coordinador 1r Cicle Ed Primària.-   ANNA ROIG MAYANS 

Coordinadora 2n Cicle de Primària.-  SERGI DAVID OLIVA 

Coordinadora equip de suport.-  ROSA Mª MARTÍN RAYA 

Coordinadora Serveis del Centre.- DOLORES FERRER  

Coordinadora Programa Reutilització de llibres de text i material didàctic.- ASUN 
SANTOS  

Coordinador de les T.I.C..- SERGI DAVID 

 

 

COMISSIONS QUE HI HA AL CENTRE I COORDINADORS: 

 

Comisió Medi Ambient.-  ALICIA VALERA PARRA (coordinadora) 

     MARIONA LLOBET MOYA 

     ENMANUEL MORALES TORRES 

     AIDA MAYLIN SAN MARTÍN (cap d’estudis) 

 Comissió de Biblioteca.-  ROSER MERCADAL MIR 

     TOMÀS MUNERA DE LA ROSA 

     NEUS  MARÍ BELTRAN 

Programa Seccions Europees.- ASUNCIÓN SANTOS TRIBALDOS 

             CARMEN PASCUAL CATALÀ 

              BEATRIZ MARÍ BUENO   
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Comissió d’ Imatge i estètica del Centre:      YOLANDA CARDONA COSTA 

        CARMEN PASCUAL CATALÀ 

        MARTA SAURA LLADÓ 

        IRENE FERNÁNDEZ BONET 

                  

Comissió de material:      MARISOL FERRER FERRER 

     PEPI FIBLA REVERTE 

     MARIA TORRES RIERA 

 

Comissió de festes:        MARGALIDA ESTRANY ROSSELLÓ 

     ANNA ROIG MAYANS 

     ROSA MORANTA BALEA 

     EVELYN ORTIZ RAMOS 

Comissió de ràdio:           OTILIA ROSELLÓ 

 

 
 Encarregada de la farmaciola : IRENE FERNÁNDEZ 
 Encarregada plafó de la informació sindical:  IRENE FERNÁNDEZ 

 Les Comissions . C.C.P., Equip de suport, C. Lingüística es formen segons normativa. 
 
CONSELL ESCOLAR:  
   Presidenta : Dolores Ferrer 
   Cap d’estudis: Aida Maylin San Martín 
   Secretària:  Asunción santos tribaldos 
   Representants dels professors: Beatriz Marí Bueno 
        Mª Antònia Marroig Colom 
        Yolanda Cardona Costa 
        Anna Roig Mayans 
        Joan Orel Azaustre 
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                   Representants del pares/mares:Mónica Yern      
                          Pablo Herraez 
                          Elena Martínez-Esparza  
        Iván Castro 
       Patricia  Más  (Representant AMIPA) 
                  Representant de l’Ajuntament: Toni Marí 

      
 
 

- RECURSOS MATERIALS 
 

- Recursos materials: Les aules estan dotades amb: material fungible, didàctic, de consulta i 
el mobiliari adequat per a cada aula. S’ha d’anar revisant i ampliant contínuament. 
- Les aules d’infantil són també els espais dels Ambients. Aquestes estan dotades de material 
específic d’aula, colors, folis blancs i de colors, un petit recull de jocs, contes, etc. i de 
material dedicat exclusivament a un Ambient: construteca, ca nostra, imaginoteca, plasticart, 
xops!, vull ser,.... L’estètica i l’ordre és molt important ja que són espais compartits per tant 
és important la revisió i l’ampliació de material sempre que sigui necessari.   
- Cada espai comú (sala d’art, informàtica, sala de matemàtiques, etc.) disposa del material 
adient per a realitzar les activitats corresponents, encara que sempre pendent de revisar i 
completar. 
- El gimnàs, que també s’empra per fer la Psicomotricitat, està dotat de material i cada curs 
se’n compra per anar completant-lo. 
- El curs passat varem desdoblar  la Biblioteca: la del pis de dalt pels més grans, i es va 
montar una altra a la sala d’informàtica, al pis de baix, pels alumnes de 1r cicle. 
  A les dos sales s’han posat també ordinadors nous per tal que siguin aules de consulta i feina. 
A més, disposem de dos quartets de material (una a cada planta) on sempre hi ha d’haver tot 
el material que trobem ens pugui fer falta. 
-Les taules de les aules de P5 A i B, així com les de 1r i 2n curs d’Educació Primària les hem 
canviat per unes plegables, amb la intenció de canviar les de totes les aules durant aquest 
curs i els següents. 
 
 

- ESPAIS 
 

Al centre tenim 6 aules d’E.I (que al mateix temps són espais que s’utilitzen com Ambients)  i 
12 de Primària. 
Els altres espais queden distribuïts de la següent manera: 
   Aula d’Art  (sala d’usos múltiples) 
          Aula d’informàtica  / Biblioteca de 1r cicle     
          Aula de música  (al pis del conserge).  
         Aula de radio. 
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          Ambient d’experimentació (a la claraboia) 
          Gimnàs/psico 
          Biblioteca 2n cicle (1r pis) 
  Sala del equip de suport (tutoria de la planta baixa) 

Sales  de  material (tutoria de la planta baixa i primera planta) 
Despatx de l’AMIPA (tutoria del primer pis)  
Menjador 

         Sala de mestres 
Patis (d’educació infantil i 2 pistes poliesportives per a primària). Seguim sense emprar  
el camp d’es Garrovers del costat de l’escola, a l’espera de que l’Ajuntament l’acabi de 
condicionar segons el projecte que varen elaborar els alumnes de 6è B del curs passat.   

 Passadissos (on es munten alguns dels racons d’aula, de nivell i cicle) 
 Racó de pares (hall d’abaix) 
 
 
 
3.- ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE 
 

3.1.-CALENDARI ESCOLAR DEL CURS 2018/19 
 
 (Extret del calendari escolar remès per la Direcció General de Planificació i Centres, Podeu 
consultar-lo a : http://dgplacen.caib.es i a la nostra web) 
 
El curs comença el 12 de setembre (inici curs) 
El curs acaba el 21 de juny (final de curs) 
 
VACANCES NADAL:  24 desembre - 6 gener (ambdós inclòs) 
 
VACANCES PASQUA: (Setmana Santa): 18 d’abril - 28 d’abril (ambdós inclòs) 
 
FESTIUS: 
Dia 12 d’octubre (festa estatal) 
Dia1 de novembre (festa estatal) 
Dia 6 de desembre (festa estatal) 
Dia 1 de març (Dia de les Illes Balears) 
Dia 1 de maig (festa estatal) 
Té la consideració de dia no lectiu: 28 de febrer (festa escolar unificada) 
 
DIES NO LECTIUS  
13 d’octubre   (substitució de festa local) 
12 de febrer  (Dia de festa local) 
2 de novembre   (lliure disposició) 
11 de febrer (lliure disposició) 
4 de març (lliure disposició) 
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HORARI GENERAL DEL CENTRE: 
 
. Horari lectiu:  9:00 h  a  12:30 h (matí)    14:30 h  a  16.00 h (tarda). De dilluns a dijous. 
. Divendres : de 9:00h a 14:00h (els mesos de setembre i juny també es fa jornada intensiva) 
. Horari d’esplai: 11:00 h  a  11:30 h (per EI i per EP)        
. Servei d’escola matinera: 7:45 h  a  9:00 h. 
. Servei de menjador: 12:30 h  a  14: 30 h. (Divendres de 14h a 16h) 
 . Horari d’exclusiva del professorat: de 12:30 h a 13:30 h de dilluns a dijous. Un dia mensual a 
la tarda de 16h a 19’30h. 
 Activitats extraescolars organitzades per l’AMIPA : de 16:15 a 17:15         
 

 
 
3.2.-CRITÈRIS PEDAGÒGICS PER A : 

 
AGRUPAMENT D’ALUMNES. 
Aquest criteris s’han tingut en compte per a la formació dels grups de 3 anys i per l’entrada 
de les noves matrícules i són els següents: 

 Edat ( de gener a juny  i de juliol a desembre). 
 Nens i nenes. 
 Escoleta de procedència  
Formació de grups heterogenis respecte a aquestes variables. 
A primer d’E.P., es barregen els nens i nenes de les dues aules d’infantil per tal de poder 
agrupar-los amb uns criteris més pedagògics que els anteriors, i formar grups heterogenis, 
donant l’opció als nens i nenes de treballar amb altres companys. 
A tots els cursos del centre, tenim diferents tipus d’agrupaments: 
- Agrupaments vertical i horitzontal en els ambients d’Educació infantil i 1r i 2n d’EP. 
- Racons de primària organitzats en dos grans blocs: un 2n ,3r i 4t,  i l’altre  5è i 6è 
- Racons inter-nivell al 1r i 2n cicle. 
 
ELABORACIÓ DE L’HORARI DELS ALUMNES.  
 
 La distribució del temps s’organitza d’acord amb la programació. Les seqüències temporals 
per als alumnes d’E.I estan en funció de les activitats que s’organitzen al llarg del dia. Així 
doncs, l’horari que correspon als alumnes ha de contemplar-se de manera orientativa. Les 
sessions horàries de Psicomotricitat, Religió i Anglès s’han de respectar  al màxim ja que 
impliquen que entri a l’aula un especialista. La resta de sessions, seran flexibles, deixant 
establert l’horari dels ambients de 9 a 11 cada dia. 
A Educació Primària s’han reservat al llarg de la setmana dues hores dedicades a racons on es 
barregen 3r i 4t i d’altra banda 5è i 6è.  
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A Educació Primària s’han reservat al llarg de la setmana dues hores dedicades a racons on es 
barregen 2n ,3r i 4t, i 5è i 6è.  

Al centre no es donen els talls artificials que marquen els horaris, exceptuant aquells 
aprenentatges en que intervenen mestres especialistes: psicomotricitat, música, anglès i 
educació física. 
Per a l’elaboració dels horaris d’aquest curs 2018/19 s’han tingut en compte els aspectes 
següents:     
- Realització de l’activitat de Psicomotricitat (gimnàs) i d’educació física a  primària per tal de 
poder compartir l’espai del gimnàs. 
- Activitat de natació (4 i 5 anys). 
- Racons i Ambients 
- Projectes de treball i treball de Vida d’aula 
- Anglès  (pels alumnes d’ Educació primària i d’infantil) 
- Música 
- Religió / alternativa 
- Suports i desdoblaments 
- Espai d’Art, per tal que tots els cursos puguin fer servir la sala com a mínim, una hora 
setmanal 
En quan a les hores de lliure disposició han quedat de la manera que s’indica a l’annexe. 
 
 
ELABORACIÓ DE L’HORARI PROFESSORAT 
 
Per a l’elaboració de l’horari del professorat (elaborats segons les instruccions de la 
conselleria per al curs 2018/19) s’han tingut en compte els següents criteris : 
- Els/ les tutors/es  que el curs passat no havien acabat el cicle, continuaran amb els seus 
alumnes. 
- La resta de tutories es distribuiran  atenent a la possible continuïtat dels mestres en el 
centre. 
- Els mestres que no tenen tutoria (especialistes), completaran el seu horari amb suports i 
desdoblaments. 
- Tots els mestres tindran 1 hora d’assessorament setmanal amb el company/a  de nivell, el 
membre de l’Equip de suport que entra a les aules i amb la cap d’estudis.  
- Es prioritzaran les hores de suport en aquells grups que presentin més problemàtica, i 
aquests horaris seran revisables i modificables en cas de que canviï alguna circumstància dels 
grups. S’aprofitaran aquests suports per fer desdoblaments en el cas que es trobi oportú. 
- Les substitucions d’absències de curta durada es faran segons el quadre elaborat per l’equip 
directiu. 
- L’horari de l’Equip de Suport estarà en funció de les necessitats dels grups que tenen 
alumnat NEE o NESE. Les tres membres de l’equip de suport estaran adscrites cada una a un 
cicle, per tal de facilitar la coordinació i organització dels mateixos. 
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ORGANITZACIÓ DELS TORNS D’ESPLAI. 
 
 Per a la vigilància del pati a l’hora de l’esplai tenim en compte el nombre de professors 
exigits per la  normativa vigent pel nombre d’alumnes que hi ha. En el cas que en algun torn 
falti un professor no importarà que sigui substituït ja que el nombre de professors que fan 
guàrdia és superior al exigit a la normativa. 
Els professors lliuren de pati 2 dies per setmana i intentem que ho facin per nivells (per tal 
de poder aprofitar aquest temps per coordinar-se amb el company de nivell).  
El quadre dels torns de pati estarà penjat a la sala de mestres, així com el protocol d’actuació 
en els dies de pluja. 
 
 
 
 

 Grup 1 Grup 2  

INFANTIL  
(agrupació per a 
dies especials) 

RAQUEL 

CATY 

ROSA MORANTA 

MARIA 

(dill/dime/div) 

TOMÀS 

NANCY 

PEPI 
ESTHER 

YOLANDA 
EVELYN 

CRIS(dim/dx/dj) 
ENMANUEL 

 

 
PRIMÀRIA 

LAURA 

BEA 

JOAN 

ANNA 

IRENE 

NEUS 

MARI SOL 

ALICIA 

INÉS (Hugo) 

OTI 

ROSER 

VICENÇ 

SERGI 

MARTA 

MARGALIDA 

ROSA 

TAI 

MARIONA 
(Hugo) 
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TORNS DE PATI ZONA EI  
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 
1.Raquel 
2.Caty 
3.Pepi 
4.Rosa 

5.Enmanuel 
6.Tomàs 
Evelyn 
Maria 

1.Pepi 
2.Rosa 

3.Enmanuel 
4.Yolanda 

5.Cris 
6.Esther 
Evelyn 
Nancy 

1.Raquel 
2.Caty 
3.Pepi 

4.Yolanda 
5.Maria 
6.Cris 
Esther 

 
1.Pepi 
2.Rosa 

3.Esther 
4.Evelyn 

5.Inés (15’) 
6.Cris 
Tomàs 
Nancy 

 
1.Raquel  
2.Caty 

3.Enmanuel 
4.Yolanda 
5.Maria 
6.Tomás 
Nancy 

 
 

 
 
3.3.-CALENDARI I HORARI  DE REUNIONS I AVALUACIONS 

 
REUNIONS: 

Durant l’horari d’exclusives, tenim distribuïdes les diferents reunions de la següent 
manera: 
Dilluns : Reunions de Comissions / Reunions de Claustre 
Dimarts: Reunions pedagògiques de Cicle  
Dimecres: Atenció a famílies./ CCP (primer dimecres de cada mes) 
Dijous:  Reunions pedagògiques de Cicle. 
-Les exclusives dels divendres s’ajuntaran mensualment i es farà una tarda al mes una sessió 
de 3 hores i mitja  per tractar temes pedagògics que necessiten de més temps i també les 
sessions d’avaluació al final de cada trimestre.  Hi ha el calendari d’aquestes reunions fet des 
de principi de curs per que tothom es pugui organitzar. 
- ATENCIÓ FAMÍLIES: setmanalment cada dimecres, en horari de 12’30h a 13’30h segons 
peticions de les famílies i/o tutor/a. 
- REUNIONS AMB LES FAMÍLIES DE TOT EL GRUP : Es farà una a principi de curs on es 
presenta al tutor o tutora si és necessari, els especialistes i es fa un petit resum de com 
anirà el curs. Es farà una reunió al segon trimestre amb una temàtica determinada, proposada 
per les famílies o que interessi al tutor o tutora treballar.  
- Les entregues de notes es faran sempre amb entrevistes individuals a les famílies. 
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CALENDARI D’AVALUACIONS: 
 
       S’entregaran informes trimestrals dels alumnes, i es farà de individualment en 
entrevistes amb les famílies.  
 
Les sessions d’avaluació dels diferents grups es faran amb la presencia de tots els mestres 
que entren a fer classes o suports amb ells. 
 
 

DATES SESSIONS AVALUACIÓ   2018/19  

1r TRIMESTRE 

�r A i B  

P� A i B 

Dilluns�� de desembre de ����� a ����� 

�n A i B 

P� A i B 

Dimarts �� de desembre de ����� a �����h 

 

�r A i B 

P� A i B 

Dimecres �� de desembre de ����� a ����� 

�és dimecres� no tutoria famílies� 

�t  A i B Dijous �� de desembre ����� a ����� 

�è A i B Dijous �� de desembre de �	��
 a ����
 

"è A i B Dijous �� de desembre de ����
 a ����
 

 

ENTREGA DE NOTES� ��� ��� ��� �� de DESEMBRE de �����h a �����h � triar de � a �� 
 ó de �	 a ��h  
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2n TRIMESTRE   

"è A i B Dijous �� de març de ����� a ����� 

�è A i B Dilluns �$ de març de ����� a ����� 

�t A i B Dimarts �% de març  de ����� a ����� 

�r A i B 

P� A i B 

Dimecres �� de març  de ����� a ����� 

�és dimecres� no tutoria famílies� 

�n A i B 

P� A i B 

Dimecres �� de març  de �	��
 a ����
 

�r A i B 

P� A i B 

Dimecres �� de març  de ����
 a ����
 

ENTREGA DE NOTES �
� �	� ��� �� de març de �����h a �����h � triar de � a �� 
 ó de �	 a ��h 

 

 

Els especialistes o membres de l’equip de suport que hagin d’anar a les dues reunions, hauran de 
prioritzar a quina reunió volen anar i passar la informació que creguin necessària als tutors de la 
reunió a la que no van. RECORDEU QUE HEU D’ANAR AMB L’AVALUACIÓ FETA PER PARLAR DE LES 
COSES REALMENTS IMPORTANTS. 

 

 

 

 

 



  P.G.A. 18/19 

 

31 

 

3r TRIMESTRE 

P�A &"è A Dijous �� de juny de ��(�� a ��(�� 

P� B& "è B Dilluns � de juny de $)�� a %(�� 

P� A& �è A Dimarts � de juny de $(�� a %(�� 

P� B& �è B 

Dimecres � de juny de $(�� a %(�� 

�és dimecres� no tutoria famílies� 

P� A&�t A Dijous " de juny de $(�� a %(�� 

P� B&�t B Dilluns �� de juny de $(�� a %(�� 

�r A Dimarts �� de juny de $(�� a %(�� 

�r B Dimarts �� de juny de �"(�� a �*(�� 

�n A Dimarts �� de juny de �*(�� a �$(�� 

�n B Dimarts �� de juny de �$)�� a �%)�� 

�r A 

Dimecres�� de juny de $(�� a %(�� 

�és dimecres� no tutoria famílies� 

�r B Dijous �� de juny de $(�� a %(�� 

Les dates d’avaluació del tercer trimestres són sensibles a canvis� depèn de quan feu les acampades� 

sortides i viatge de final de curs3 

ENTREGA DE NOTES �
 de juny 6tot el matí8 
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3.4.-MESURES PER A  L’OPTIMITZACIÓ  I  L’APROFITAMENT  DELS ESPAIS I 
ELS RECURSOS 

 
- Funcionament de les  carpetes de professorat tant d’Infantil com de primària, dintre de 
l’ordinador, on posar el material comú. 
- Utilitzar  el  Google-Drive per tal d’anar treballant amb la revisió i modificació de documents 
- Respectar el material dels espais comuns retornant-lo quan l’utilitzem. Fer graelles de 
control d’aquest material per a saber on l’has d’anar a buscar quan no el trobis. 
- Realització d’horaris i graelles mensuals per tal de saber quan estan ocupats els espais 
comuns. 
- Realització d’un horari per saber les aules lliures amb i sense pissarra digital. 
- Distribució de  cinc espais d’entrada al centre (entrada del costat de plàstica, entrada del 
costat de menjador, entrada principal del racó de pares i entrada per les dues portes 
d’infantil) entre els diferents grups per tal d’entrar ordenadament al centre sense 
destorbar-nos 
- Utilització dels halls del centre  per a fer diferents tipus d’activitats. 
- Utilització de tots els espais de l’escola per a realitzar qualsevol activitat (passadissos, 
halls, sala d’informàtica, etc.). Considerar qualsevol espai com a flexible amb diversitat de 
possibilitats. 
- Les classes i l’ambient de Cas Músic es seguiran fent a l’apartament. 
 
 
4.- PLA PER A L’AVALUACIÓ, SEGUIMENT I VALORACIÓ DELS RESULTATS 
ACADÈMICS. 

La finalitat d'aquest Pla, dins el marc de la nostra autonomia de centre, i amb els recursos personals i 
materials de que disposem, una vegada analitzats i valorats els resultats acadèmics de l'alumnat, és 
que hi hagi una reflexió sobre la necessitat de millora i una planificació coordinada de les accions 
necessàries per incidir en la millora que s’hi pretén.  
 
Es passaran durant el mes d’octubre unes proves d’avaluació inicial als cursos de primària que estaran 
consensuades per nivells,  i que serviran de punt de partida per a les programacions del curs.  

Es partirà dels  coneixements previs dels nens per a  facilitar, així, el procés d’ensenyament- 
aprenentatge tant del grup classe com de cada un dels alumnes individualment. 

Es farà també als cursos de 5è i 6è un sociograma a principi de curs amb l’ajuda de l’Orientadora i 
l’Equip de suport per tal de millorar la convivència i les relacions entre els alumnes. 

L’avaluació serà contínua, global i sistemàtica, per tal de tenir  informació en  tot moment de l’evolució 
del progrés de l’alumne i poder adequar les activitats que li proposem a les seves necessitats.  

Al llarg del curs, disposarem de diferents estratègies per tal de fer el seguiment de l’assoliment dels 
diferents objectius i continguts plantejats (observacions directes,  proves escrites, treballs de grup i 
d’aula, presentacions i exposicions orals,  .....). 



  P.G.A. 18/19 

 

33 

 

Intentarem utilitzar les Rúbriques com una eina no tan sol d’avaluació , autoavaluació o co-avaluació, 
sinó també com instrument per a  fer conscients als infants de “on  estan,  fins a on tenen que arribar, 
i per on han de passar per arribar-hi”. 

Trimestralment es faran sessions d’avaluació on participarà tot l’equip docent de cada cicle. 
D’aquestes sessions d’avaluació, sortirà el pla de millora pel proper trimestre. 

Des de l'Equip Directiu, impulsarem les següents actuacions:  
a).Coordinació i supervisió de les sessions d’avaluació dels equips docents.  
 
b).Revisió dels acords de les sessions d’avaluació i recopilació posterior de les dades disponibles sobre 
els resultats de cada avaluació.  
 
c).Anàlisi i valoració inicial de tots (etapes, nivells) els resultats del centre, els mes i els menys 
satisfactoris, i de les desviacions i dispersions existents, en relació a resultats d’avaluacions 
anteriors.  
 
d).Seguiment de les sessions de valoració dels resultats de les diferents etapes  
 
 
f).Convocatòria dels òrgans col·legiats oportuns (CCP, claustre...) per a elaborar els corresponents 
Plans  de Millora 
 
h).Amb la  informació que rebem dels alumnes que han passat a l’IES ,  detectar les possibles 
mancances que tenen els nostres alumnes per tal de poder millorar en allò en el que van més fluixos. 

 El Pla de Millora de cada avaluació es farà tenint en compta no només els resultats curriculars dels 
alumnes, sinó tots aquells aspectes dels infants que puguin influir en el seu desenvolupament global 
com a persones. 

 
5.-DESENVOLUPAMENT DELS PROJECTES INSTITUCIONALS I DELS PLANS DEL 
CENTRE 
a) Concreció Curricular de Centre: aquest principi de curs donarem a conèixer els documents 
de la concreció curricular per penjar-los a les aules i explicar el funcionament.  
c) Projecte Lingüístic: el curs passat la Comissió Lingüística del centre va revisar, adequar i 
modificar  el projecte lingüístic per tal d’adaptar-lo a la nova normativa i aquest primer 
trimestre s’aprovará en claustre. 
d) Pla de Formació del professorat: aquest curs, a través del CEP, durem a terme el curs de 
Mates “Construcció del pensament matemàtic”, en el que hi participa tot el claustre.  
També hem fet, amb el personal d’EADISOC un curs de formació en TEA. 
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ANNEX 1 

PLA D’ACTUACIÓ DE L’EQUIP DE SUPORT I DE L’EOEP (veure annex al 
final) 

 

ANNEX 2 

SERVEIS DEL CENTRE 

Els serveis que ofereix el centre son el de Menjador i escola Matinera. 

  ESCOLA MATINERA 

El projecte d’escola matinera funciona en el centre des de la seva inauguració fa 13 anys, 

i està molt consolidat.  

  Aquest curs i tal i com  va quedar establert fa ja un parell de cursos, la porta 

d’accés al centre romandrà tancada fins a les 8’45h per aquells alumnes que no facin ús 

de l’escola matinera, ja que si no hi ha molts nens al pati des de molt prompte sense cap 

tipus de vigilància ni control. 

Els nens d’infantil i de primer i segon de primària queden a la sala de plàstica amb dues 

mestres/monitores i la resta d’alumnes de primària   van al menjador amb l’opció de sortir al 

pati els dies que no faci gaire fred, sempre acompanyats per un monitor/professor.  Els 

professors que fan aquest servei  són els encarregats d’obrir l’escola pel matí, anar recollint 

els nens /nenes a les aules destinades a aquest servei, i repartir-los després a les aules a les 

9.00h .  

 Les famílies tenen l’opció de pagar tot el mes de servei o fer-ho per dies solts, si el 

que necessiten és utilitzar el servei esporàdicament. El preu és el mateix que es va aprovar fa 

13 anys al consell escolar i que es va revisant cada curs. 

L’horari del servei és de 7:45 h del matí fins a les 9:00h. Les activitats que es 

fan,tenint en compte l’edat dels nens ( de 3 a 12 anys), són totes elles de  caràcter lúdic, i 

quasi sempre, lliures ( dibuix, modelat, jocs de taula, contes...). Els de primària tenen jocs i 
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llibres adaptats a la seva edat. Es posa música suau i  es treballa per què l’ambient durant 

aquesta estona sigui relaxat. 

 

 
MENJADOR ESCOLAR 

 

El menjador es va obrir el primer dia de classe i l’utilitzen  una mitjana de 400 

nens/nenes  (de 450 alumnes que hi ha matriculats al centre, 432 fan ús d’aquest servei). 

Al Consell Escolar del centre va quedar aprovat que amb els alumnes més petits la ràtio 

seria de 1 monitor cada 10 nens/es. Amb la resta d’alumnes, les ràtios son les marcades 

per la Conselleria. Aquest curs tenim amb nosaltres 32 monitors/es. 

El Reglament del menjador és el que es va aprovar fa quatre anys, amb petites 

modificacions que es van fent a rel de problemes que existeixen i que persisteixen.  

Aquest curs es revisarà i es donarà a conèixer a tots els monitors (ja que hi ha molts que 

son nous) per intentar millorar la convivència entre els alumnes durant aquest període de 

temps. 

El preu del menjar va quedar aprovat en Consell Escolar  i és de 6 € per els nens fixos i 

6’50€ per els “esporàdics”. 

El Càtering ha posat en marxa una aplicació web per tal de millorar la gestió del servei 

amb les famílies. 

Tots els alumnes d’educació infantil dinen a les aules, el que fa que es puguin treballar 

amb ells més hàbits, estiguin més controlats i més tranquils.  

Al menjador  es fan dos torns: a les 12:30 entren a dinar els infants de 1r , 2n , i 3r de 

Primària. A les 13:30 es posen altre vegada les taules i entren la resta d’alumnes. Hi ha 

encarregats de taula que son els que munten les taules i serveixen als seus companys, 

intentant que les monitores puguin estar en tot moment pendents dels alumnes. Així i 

tot, l’ambient que hi ha dins el menjador es molt “crispat· i el soroll que hi ha es massa 

elevat. Per això i per veure si podem millorar i relaxar el moment del menjar, a partir del 
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proper mes, els alumnes de 1r i 2n de primària dinaran també a les seves aules, deixant 

els dos torns del menjador amb menys infants. 

 

 

La direcció del centre mantén reunions trimestrals (i sempre que faci falta), amb el 

grup de monitors per tal de anar recordant el reglament del menjador, comentar els 

problemes que hi ha i intentar solventar-los...  Així i tot, l’hora del menjador és quan més 

problemes i petits accidents tenim, provocant sovint queixes per part de les famílies i 

dels mateixos professors/es. L’equip de monitors, molts d’ells nous respecte als del curs 

passat, no tenen experiència ni recursos a l’hora de gestionar els conflictes que puguin 

sorgir, i hem d’intervenir contínuament.  

 

Els objectius plantejats per aquest curs referents a aquest servei són: 

1.-  Organitzar el servei de menjador per tal que sigui una continuació de la feina que es 

fa a l’escola durant la jornada lectiva. 

2.- Millorar l’ambient del menjador durant l’hora de dinar. 

3.- Seguir les normes establertes en el reglament del menjador.  

4.- Fer reunions periòdiques amb els monitor/es del menjador per tal de millorar el 

servei. 

5.- Dur el control des de la direcció del centre dels monitors que es fan càrrec del 

servei    (tenir els expedients de cada un d’ells). 

6.- Informar a les famílies de les beques i ajudes que s’ofereixen, en el cas de que 

tornin a sortir . Fer les tramitacions de les mateixes. 

7.- Supervisar, des de la Comissió del menjador, els menús que ens fa l’empresa, així 

com la qualitat dels mateixos. 
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ANNEX 3 
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS DELS CURS 17/18 

 A més de les sortides i activitats ja programades, que podeu veure al següent llistat, es 
faran totes les sortides necessàries per complementar els projectes de treball i les 
activitats d’aula, que sorgiran durant el curs.  

EDUCACIÓ INFANTIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIVITAT LLOC TEMPORALITZACIÓ RESPONSABLES 
Cantada de nadales Pati de 

l’escola 
Desembre 
 

Mestre de música i 
altres mestres de 
l’escola. 

Xocolatada Escola Desembre Professorat del 
centre i AMIPA 

Cicle “ Cinema en 
català” 

Centre 
Cultural 
PdV 

 Mestres de l’escola 

Dia de la Pau/ 
Cursa solidaria 

Escola i 
voltants 

Darrere setmana de 
gener 

Mestres de l’escola 

Rua de Carnestoltes  Pel poble Febrer Mestres i Famíes 
de l’escola,  

Sortida Sant Jordi 
 

Per 
determinar 

Dia del llibre Tota l’escola 

Festa del dia del 
poble 

Escola 
 
 

Tercer diumenge de 
maig 

Mestres i 
Ajuntament 

Excursió a les 
Salines 

Platja de 
ses Salines 

Juny Tutores de P3 i 
mestres de suport. 
 

Acampada a Es 
Canar 

Camping es 
Canar 

Juny Tutors de P4, P5 i 
mestres de suport. 

Festa final de curs Escola Darrer dia de classe Mestres de 
l’escola/ AMIPA 

Festa de Graduació 
i entrega de 
diplomes 

A 
determinar 

Juny    Tutors de P5 i 
mestres de suport 
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
ACTIVITAT LLOC TEMPORALITZACIÓ RESPONSABLES 

Trencada Escola 1r trimestre (29 
d’octubre) 

Tots els mestres 

Jornades 
esportives 

Sta Eulària 3r trimestre.Maig Professor E.F. 
 

Promocións , 
esportives de 
diferents 
esports 

Pati de l’escola 
i gimnàs 

Algunes sessions 
durant el primer 
trimestre. 

Professor E.F. 
Entrenadors de les 
diferents 
federacions 

Cantada de 
nadales 

Pati de l’escola Desembre 
 

Professora de 
música 
Tutors 

Xocolatada Escola Desembre AMIPA i mestres 
Cicle “ Cinema en 
català” 

Centre 
Cultural Puig 
d’en Valls 

 Mestres de l’escola 

Dia de la Pau/ 
cursa solidària  

Escola Darrere setmana de 
gener 

Mestres de l’escola 

Rua de 
Carnestoltes  

Pel poble Febrer Mestres i Famílies 
de l’escola,  

Festa del dia del 
poble 

Escola 
 
 

Tercer diumenge de 
maig 

Mestres i 
Ajuntament 

Convivència a Sa 
Cala (1rs) 

Camp 
d’aprenentatge 
Sa Cala 

 Mes de novembre Tutors 1r, mestres 
de suport i mestres 
de Sa Cala 

Campament a 
Cala Jondal per a 
Primària 

Cala Jondal Final del 3r trimestre Mestres i monitors 
del campament 

Sortida Sant 
Jordi 

Per 
determinar 

Dia del llibre Tota l’escola 

Activitats 
oferides per la 
Conselleria i 
altes entitats 

Escola Durant tot el curs Mestres de l’escola. 
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 Les dades proposades a les activitat son orientatives i es poden modificar. 
També s’està organitzant el viatge de fi d’estudis amb els alumnes de 6è. 
En quan a les activitats extraescolars són les proposades per l’APIMA del centre i de 
les qual s’adjunta planificació. 
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ANNEX 1 

PLA D’ACTUACIÓ DE L’EQUIP DE SUPORT 

Components de l’equip de suport del curs 2018-2019: 

• Rosa Maria Martín → PT i coordinadora 
• Esperanza Suárez → AL (reducció 1/3 jornada) 
• Laura Vicent → AL  
• Maria Dolores Ferrer → Directora 
• Aida Maylin → Cap d’estudis 
• Teresa Mató → E.O.E.P. 
• Inés Cabaco → A.T.E. 
• Esther Martínez → A.T.E. 

 

 

La mestra PT (Esperanza Suárez) està adscrita a l'Educació Infantil i, per tant fa suport a tot el cicle 
d’EI. 

La mestra PT (Rosa Maria Martín) està adscrita al segon cicle d'Educació Primària, i per tant fa 
suport a l’alumnat de 4t, 5è i 6è curs d’EP. A més a més de ser membre de la CCP.  

La mestra AL (Laura Vicent) està adscrita al primer cicle d'Educació Primària. Fa suport a l’alumnat de 
1r, 2n i 3r curs d’EP. A més a més, atén a l’alumnat independentment del curs, segons les necessitats 
específiques d’AL. A més a més de fer suport a EI a una de les sessions d’ambients d’EI.  

També comptem amb la col·laboració diària de dues ATEs, les quals organitzen el seu horari en funció 
de les necessitats del centre, principalment a Educació Infantil i a 5è d’E.P. 
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OBJECTIUS LÍNIA D’ACTUACIÓ CRITERIS D’AVALUACIÓ TEMPORALITZACIÓ RECURSOS 

EN RELACIÓ AL PROFESSORAT 

 

Col·laborar en la 
planificació, 
elaboració, 
seguiment i 
avaluació de 
l’adaptació 
curricular 
individual de 
l’alumnat amb 
NESE. 

 

Durant les sessions 
d'assessorament, s'aniran 
elaborant i revisant les 
ACs. 

La Orientadora del centre 
assistirà a les reunions 
d’assessorament una 
vegada al mes. Canvi de 
lloc 

Es dedicarà una setmana 
del primer trimestre per a 
que l’Equip de suport ajudi 
als mestres a planejar les 
adaptacions curriculars. 

S’ha col·laborat en la planificació, 
elaboració, seguiment i avaluació 
de les AC necessàries. 

 

S'ha respectat el calendari de 
tasques del professorat que 
intervé amb alumnat amb NESE. 

 

Les AC han estat útils i efectives. 

 

S’ha respectat l’horari amb l’Equip 
de Suport per tal de fer les AC. 

 

 

 

Segons el calendari 
lliurat a cada 
trimestre trimestre. 

 

 

 

 

Equip de suport. 

 

 

Assessorar i 
orientar en 
relació a 
estratègies 
organitzatives i 
metodològiques. 

 

Assessoraments dels 
mestres amb la cap 
d’estudis i membre de 
l’Equip de Suport referent 
a aquell curs. 

La Orientadora del centre 
assistirà a les reunions 
d’assessorament una 
vegada al mes. 

S'han ajustat els assessoraments 
i les orientacions a les necessitats 
de cada grup-classe. 

S’han elaborat i emprat materials 
i estratègies metodològiques i 
organitzatives adequades a les 
necessitats de tot l’alumnat. 

S'han aprofitat les reunions de 
cicle i assessorament o qualsevol 
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Així mateix, s'aprofitaran 
les reunions de cicle i 
qualsevol altra moment de 
coordinació per tal 
d'assessorar i orientar a 
tots els membres del 
claustre que ho sol·licitin. 

 

 

altre moment de coordinació per 
tal d'atendre a les demandes per 
part del claustre envers diferents 
estratègies organitzatives i 
metodològiques. 

 

Al llarg del curs, un cop 
per setmana 

Equip de Suport 

 

Orientar i 
facilitar la 
recerca i/o 
elaboració de 
materials 
curriculars 
adients per 
atendre la 
diversitat. 

 

Anar cercant recursos i/o 
materials per tal 
d'atendre a la diversitat 
del centre i crear un banc 
de recursos a disposició 
del claustre. 

 

S'informarà a tot el 
claustre sobre 
l'existència i ubicació 
d'aquests recursos, així 
com el sistema de 
préstec. 

Classificar el material, per 
materia, dificultat, nivell... 

S'han cercat, adaptat, elaborat i 
organitzat recursos materials 
adequats a les necessitats de 
l’alumnat del centre. 

 

S'ha informat al claustre sobre 
l'existència i sistema de préstec 
dels materials del banc de 
recursos. 

 

El banc de recursos ha estat 
d'utilitat. 

 

S'ha classificat el material de 

 

 

 

 

Al llarg del curs 

 

 

 

 

Equip de Suport 
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suport. 

 

Assessorar i 
col·laborar en la 
relació amb les 
famílies. 

 

Tenir a les famílies molt 
present i treballar 
conjuntament escola-
família en una mateixa 
direcció i un mateix 
objectiu. 

Estar a disposició de les 
demandes d’orientació i 
assessorament de les 
famílies, procedents del 
claustre o de les pròpies 
famílies. 

En els casos en què es 
consideri oportú, també 
intervindrà l'orientadora 
del centre. 

És molt important que els 
tutors ens informin de les 
reunions amb les familíes 
amb alumnat amb NESE 
per tal de poder assistir-
hi. 

Al llarg del curs ens 
reunirem amb totes les 
famílies amb alumnat amb 
NESE. 

S'han atès totes les demandes 
d’assessorament a les famílies 
procedents del claustre i de les 
pròpies famílies. 

 

Les col·laboracions establertes 
amb les famílies han estat 
profitoses i han beneficiat el 
treball coordinat entre casa i 
escola, així com l'òptim 
desenvolupament de l'alumne/a. 

 

Els tutors/es en han informat de 
totes les reunions amb les famílies 
d'alumnat amb NESE. 

 

Ens hem reunit amb totes les 
famílies amb alumnat amb NESE. 

 

Generalment es faran 
els dimecres, encara 
que es tindrà en 
compte la 
disponibilitat de les 
famílies i el calendari 
de l'orientadora. 

 

Equip de Suport 
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Col·laborar en la 
detecció i 
l’anàlisi de les 
necessitats 
educatives de 
l’alumnat. 

 

Estar a disposició del 
claustre per tal d'atendre 
nous casos i noves 
derivacions. 

Aprofitar els moments 
dins l'aula per observar, 
detectar i analitzar les 
necessitats de l'alumnat. 

 

S'ha col·laborat amb el claustre 
en la detecció i l'anàlisi de noves 
necessitats de l'alumnat. 

 

Al llarg del curs Equip de Suport 

 

 

Participar en 
l’avaluació i 
promoció de 
l’alumnat amb 
NESE. 

 

A les coordinacions que es 
mantinguin amb els 
tutors/es i/o especialistes 
d'alumnat amb NESE, es 
parlarà de l'avaluació i 
promoció d'aquest alumnat. 

 

En cas de què tinguin ACs, 
aquesta avaluació quedarà 
reflectida en aquest 
document. 

S'ha participat en l'avaluació i 
promoció de l'alumnat amb NESE. 

 

L'avaluació s'ha fet prèviament o 
durant la mateixa sessió 
d'avaluació que el seu grup-classe 
de referència. 

 

 

 

 

 

Al final de cada 
trimestre. 

 

 

 

 

L’Equip de suport 

Participar en 
l’avaluació i 
promoció de 
l’alumnat amb 
necessitat de 
reforç educatiu 

A les coordinacions que es 
mantinguin amb els 
tutors/es i/o especialistes 
d'aquest alumnat , es 
parlarà de l'avaluació i 
promoció. 

S'ha participat en l'avaluació i 
promoció d'aquest alumnat. 

 

L'avaluació s'ha fet prèviament o 
durant la mateixa sessió 

 

 

Al final de cada 
trimestre. 

 

 

 

L’Equip de suport 
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(RE) 
 

En cas de què necessiti 
reforç, aquest quedarà 
reflectit en el document 
d'avaluació i amb la ACNS 
(RE) 

 

d'avaluació que el seu grup-classe 
de referència.  

 

 

Elaborar el 
Document 
d’Aprofitament 
Curricular (DAC), 
per alumnes que 
repeteixen curs. 

 

Elaborar, conjuntament 
amb el tutor/a aquest 
document per pasar-ho al 
tutor/a del següent curs. 

Els Tutors han emprat aquest 
document com una eina més per fer 
el seguiment dels infants. 

 

Darrer Trimestre 
elaboració del DAC, 
buidatge de la 
informació al 
començament del 
següent curs. 

 

 

L’Equip de suport i tutor/a 

Coordinar-se 
amb els 
tutors/es 
d'alumnat amb 
NESE i 
participar en les 
reunions de 
coordinació per 
cicles per 
unificar criteris 
d'intervenció i 
establir una 
mateixa línia 

Dins de les sessions de 
coordinació de cicle es 
pretén acordar amb els 
suports específics la 
intervenció que es portarà 
a terme dins l'aula, així 
com també s'establirà una 
línia d'actuació conjunta 
entre tot l'equip educatiu 
que intervé amb l'alumnat 
amb NESE. 

 

S’han mantingut reunions de 
coordinació amb els tutors/es 
d'alumnat amb NESE. 

 

S’han aprofitat les coordinacions 
amb els tutors/es per pactar la 
feina amb els suports específics. 

 

S'ha establert una mateixa línea 
d'actuació amb els diferents 

 

 

 

 

 

Al llarg del curs 

 

 

 

 

 

Equip de Suport 
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d'actuació 
consensuada en 
les diferents 
matèries que són 
objecte de 
reforç educatiu. 

 

mestres i especialistes que 
intervenen amb alumnat amb 
NESE. 

 

 

 

 

OBJECTIUS LÍNIA D’ACTUACIÓ CRITERIS D’AVALUACIÓ TEMPORALITZACIÓ RECURSOS 

EN RELACIÓ A L'ALUMNAT 

Dins el marc de 
l’adaptació 
curricular 
individual, 
intervenir amb 
l’alumnat amb 
necessitats 
específiques de 
suport educatiu. 

Realitzar l'atenció a 
l'alumnat amb necessitat de 
reforç educatiu(ACNS) i 
alumnat amb NESE dins 
l'ambient més normalitzat 
possible. El treball amb 
aquests alumnes es 
desenvoluparà 
majoritàriament dins l’aula 
ordinària de forma 
coordinada amb el 
professorat. 

 

Sols en aquells casos en què 

S'ha intervingut amb l'alumnat amb 
NESE des d'una perspectiva 
normalitzadora. Tenint el compte el 
criteri de la PT o de l'AL. 

 

En cas d'haver treballat fora de l'aula 
ordinària, s'ha justificat previament a 
la programació. 

 

S'han atès totes les necessitats 
sorgides al llarg del curs. 

 

 

 

 

 

 

Al llarg del curs. 

 

 

 

 

 

 

Equip de Suport 
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s’hagi justificat a l’adaptació 
curricular o a la programació, 
es podrà treballar fora de 
l’aula en períodes 
determinats. 

 

 

OBJECTIUS LÍNIA D’ACTUACIÓ CRITERIS 
D’AVALUACIÓ 

TEMPORALITZACIÓ RECURSOS 

EN RELACIÓ AL CENTRE 

Elaborar un pla 
anual amb la 
proposta 
d’actuacions. 

 

Elaborar un pla anual amb les 
actuacions que es duran a 
terme al llarg del curs. En 
aquest pla es tindrà en compte 
a tot l’alumnat que requereix 
d’una atenció més 
individualitzada, així com les 
actuacions que han de portar a 
terme tots els membres de 
l’equip de suport. 

 

Es tindran en compte 
l’adequació de les 
actuacions segons les 
característiques del 
centre, del professorat i 
sobretot de l’alumnat. 

 

 

 

 

A principi de curs, 
encara que el pla és 
flexible i modificable. 

 

 

 

 

 

L’Equip de suport 

Coordinar-se amb 
l'equip directiu per 
planificar, seguir i 
avaluar la tasca 
desenvolupada per 
l'equip de suport, 
com també 

Establir una figura de 
referència de l'equip de suport 
per cicle. 

 

Aprofitar al màxim les reunions 

S'ha mantingut una 
persona de referència a 
cada cicle per coordinar 
les actuacions i fer el 
seguiment dels alumnes. 
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coordinar-hi les 
actuacions del 
professorat que 
treballa amb 
l'alumnat amb 
necessitats 
educatives 
especials. 

 

de l’equip de suport fent un 
ordre del dia i registrar els 
acords presos per fer un millor 
seguiment de la tasca 
desenvolupada. 

 

S'ha fet seguiment dels 
tutors que s’apunten a les 
reunions per coordinar la 
nostra tasca docent, i s'ha 
revisat que estiguin fets 
els documents dels 
alumnes que ho 
requereixin. 

 

 

 

 

Al llarg del curs 

 

 

 

Equip de Suport 

Orientar en relació 
a les pautes 
d’actuació família-
centre. 

 

Assessorar a l’equip educatiu 
per afavorir les relacions amb 
les famílies. Tenir molt en 
compte a les famílies donant-
los el suport, la informació, la 
comprensió i valoració 
necessàries per a treballar 
conjuntament escola-família en 
la mateixa direcció i el mateix 
objectiu. 

 

S'ha estat a disposició 
de les demandes 
d’orientació i 
d’assessorament 
procedents dels mestres 
per atendre a les 
famílies, o procedents de 
les mateixes famílies. 

 

 

 

 

 

Al llarg del curs 

 

 

 

 

Equip de Suport  

Coordinar la 
intervenció dels 
serveis externs en 
el centres 
educatius. 

Realitzar reunions periòdiques 
amb els serveis externs i 
multiprofessionals. 

S'ha mantingut una 
coordinació estable amb 
els serveis externs. 

 

S'ha fet el traspàs 
d’informació 
corresponent. 

 

 

Un dimarts al mes. 

Equip de suport i PTSC, així com 
altres serveis externs. 
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