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1. INTRODUCCIÓ: 
 
Aquesta memòria és un recull exhaustiu del que el nostre centre ha estat capaç de dur a terme                  
al llarg del curs 19/20. La seva finalitat és clarament de recollida de dades objectives i                
d’avaluació de tot el que hem realitzat. L’objectiu últim és la millora docent i organitzativa del                
centre i que esdevin 
 

2. VALORACIÓ DE LES ACTUACIONS (61 EN TOTAL) EN FUNCIÓ DELS          
INDICADORS: 

 
a. ACTUACIONS PEDAGÒGIQUES, METODOLÒGIQUES I ORGANITZATIVES (16) 

a.1. TREBALL PER A LA CONVIVÈNCIA, LA COHESIÓ I EL CLIMA D’AULA 

● Indicadors:  

Recull de les dinàmiques dutes a terme i valoració d’aquestes: 
 
- 4t d’infantil: hem fet dinàmiques en gran grup (trobar solució a un problema concret, ser                
conscient de la individualitat dins el grup…). Es varen iniciar les parelles cooperatives fent dues               
activitats i ja no hi va haver temps de fer-ne més. 
- 5è d’infantil: s’han creat les parelles cooperatives i s’han dut a terme unes 12 sessions de                 
cohesió de grups. Ha funcionat molt bé. 
- 6è d’infantil: s’han creat les parelles cooperatives i s’han dut a terme unes 12 sessions de                 
cohesió de grups. Ha funcionat molt bé. 
- 1r de primària: 30 dinàmiques o activitats durant el 1r i 2n trimestre. Durant el confinament                 
s’ha treballat un calendari emocional.  
- 2n de primària: s’han fet 15 dinàmiques de cohesió al llarg del 1r i 2n trimestre. A més, s’ha                    
dut a terme un cercle participatiu, com a mínim, una vegada per setmana. També s’han dut a                 
terme cercles restauratius quan ha estat necessari.  
- 3r de primària: 19 dinàmiques o activitats al 1r i 2n trimestre i 6 durant el confinament.                  
Diàriament es realitza un cercle participatiu. La valoració global és molt positiva. 
- 4t de primària: 19 dinàmiques de cohesió de grup i cercles participatius una vegada a la                 
setmana, com a mínim. 
- 5è de primària: s’han dut a terme almenys 6 dinàmiques de cohesió (a l’assignatura de                
valors) 
- 6è de primària: s’han dut a terme un total de 10 dinàmiques de cohesió. A més s’han fet                   
cercles participatius de forma periòdica. 
 
 
a.2. TREBALL PER PROJECTES 
 

● Indicadors:  
 

Valoració dels diferents cursos: 
 
- 4t d’infantil: han fet un projecte al segon trimestre, ja que el període d’adaptació a tres anys                  
no permet dur-ho a terme abans. Valoració positiva i els infants tenien molt d’interès, encara               
que ha de ser molt dirigit. 
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- 5è d’infantil: un projecte que ha durat el primer i part del segon trimestre. Es va començar un                   
segon projecte que es va deixar sense acabar i el seguiran el curs vinent. Valoració positiva. 
- 6è d’infantil: han treballat un projecte durant el primer trimestre i al segon en començaren un                 
altre, que acabaren amb tasques senzilles durant el confinament i estaven molt motivats. Les              
activitats que varen fer des de casa varen ser més creatives i divertides. Valoració positiva. 
- 1r de primària: 2 projectes durant el 1r i 2n trimestre i un altre durant el confinament. La                   
valoració és molt positiva. 
- 2n de primària: un projecte per trimestre 1r i 2n trimestre. Durant el confinament cada infant                 
ha fet una investigació sobre un tema que era del seu interès. La valoració global molt positiva.  
- 3r de primària: 2 projectes trimestrals (1r i 2n trimestre) i al 3r trimestre 5 petits projectes (la                   
tutora plantejava preguntes sobre continguts curriculars que els infants havien d’investigar). La            
valoració global és molt positiva. 
- 4t de primària: Un projecte per trimestre en el 1r i 2n. Durant el tercer cada infant ha                   
investigat una fase de la història i els treballs s’han posat en comú fent trobades de meet.                 
Valoració molt positiva. 
- 5è de primària: 2 projectes trimestrals (1r i 2n trimestre). Durant el confinament cada infant                
ha fet una investigació sobre un tema que era del seu interès.La valoració global és positiva. 
- 6è de primària: s’ha dut a terme un projecte de gran grup amb la finalitat d’organitzar el                  
viatge de fi de curs. En el segon i tercer trimestre s’han dut a terme projectes individuals o de                   
petit grup. La valoració és molt positiva. 
- Anglès: un projecte al primer trimestre i un al segon. 

 

a.3. SUPORT EDUCATIU 
 

● Indicadors:  
 

Hem tengut dos tipus de suport, l’ordinari (realitzat pels mateixos mestres) i específic             
(realitzat pels especialistes AL, PT, AD, AT, OE). 
L’ordinari ha estat destinat a la realització dels grups interactius i suport a l’aula. En el cas de                  
l’específic hem de destacar que tant la PT com l’AD han realitzat tasques de tutoria, això ha fet                  
que el seu suport hagi minvat de forma important. L’AL ha tengut una dedicació al centre de                 
mitja jornada. Hi ha hagut reunions amb l’orientador amb els diferents especialistes i cap              
d’estudis per separat, ens ha mancat un espai de reunió on tots els professionals de l’equip de                 
suport hi formessin part. És un aspecte de millora important de cara al proper curs, intentar que                 
l’equip de suport no tengui tutories per així millorar la coordinació i la tasca pedagògica. Tot i                 
així, gràcies a la professionalitat de l’equip, s’ha donat resposta a tot l’alumnat diagnosticat i a                
les necessitats que anaven sorgint de forma eficient i directe. El suport ordinari ha estat valorat                
pels tutors i mestres de suport de forma positiva. La coordinació ha estat bona i s’han establert                 
mesures per valorar el seu rendiment.  
 
 
a.4. PROJECTE LLEGIM EN PARELLA 
 

● Indicadors:  
 

Es va començar el projecte el dia 9 de març amb la part del contracte però la seva continuació                   
es va veure interrumpida per l’estat d’alarma. 
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a.5. PROJECTE GERMANS LECTORS: 
 

● Indicadors:   
Es va dur a terme entre el curs de 3r de primària i el grup de 5 anys, a partir del segon                      
trimestre del curs fins que fou interromput per a causa de l’estat d’alarma decretat i amb la                 
conseqüent suspensió del normal desenvolupament del curs. 

 

a.6. COMPARTIR EL CONEIXEMENT ENTRE TOTA L’ESCOLA 
 

● Indicadors:  
 

- nombre d’activitats penjades al blog: 122 enfront els 149 del curs passat 
- nombre de cartells impresos: 83 enfront del 136 del curs passat 
- * Òbviament el covid 19 ha tengut una influència decisiva en aquesta variació de dades. 
- De cara a la PGA, caldria afegir indicadors de les activitats/ sessions dutes a terme               

entre classes i entre els professionals del centre.     

 
 

a.7. ACTUALITZAR EL PEC DE L’ESCOLA 
 

● Indicadors:  
 

El projecte educatiu de centre ha partit d’una proposta de l’equip directiu i s’ha revisat, ampliat i                 
modificat per part de la CCP de l’escola, rebent en últim terme les aportacions dels cicles i a                  
continuació se li ha donat el format final entre l’equip directiu i els mateixos cicles per ser                 
sotmès finalment a votació pel claustre. Era un projecte que calia la seva actualització profunda               
per adaptar-se als molts canvis produïts al centre. És el projecte marc que volem que sigui                
conegut per la comunitat educativa i del qual han de penjar coherentment tots els altres plans                
del centre. Es pot considerar una gran consecució de l’escola.  

 
a.8. ACTUALITZAR EL PLA DE CONCRECIÓ CURRICULAR  
 

● Indicadors:  
 

Durant tot el curs s’ha treballat en la concreció curricular. El confinament ha paralitzat el procés                
de posada en comú, però la bona feina feta ha fet que podrem començar el curs següent amb                  
un PCC actualitzat. En procés d’actualització 

 

 

a.9. ORGANITZAR UNA 2a JORNADA DE PORTES OBERTES PER A LES NOSTRES            
FAMÍLIES 
 

● Indicadors:  
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Aquesta iniciativa no s’ha pogut dur a terme a causa de l’estat d’alarma decretat i amb la                 
conseqüent suspensió del normal desenvolupament del curs. 

 

a.10. CONTINUAR TREBALLANT EN EL PROJECTE DE LÍNIA DE CENTRE AMB           
L’OBJECTIU DE VERTEBRAR PEDAGÒGICAMENT I METODOLÒGICAMENT TOTES LES        
ETAPES EDUCATIVES I VINCULAR-LO AMB EL DESENVOLUPAMENT DEL PIP 
 

● Indicadors:  
 

La línia de centre s’ha desenvolupat des de dos vessants: els claustres pedagògics i el seminari                
de centre que han revisat les situacions d’aprenentatge com ara els tallers, els ambients, els               
grups interactius i els projectes, així com l’avaluació competencial. 
 

a.11. POSADA EN PRÀCTICA D’UN CONJUNT DE MESURES METODOLÒGIQUES AMB          
MIRES A LA MILLORA EDUCATIVA I A L’ÈXIT EDUCATIU DEL NOSTRE ALUMNAT 
 

● Indicadors:  
 

Nombre i qualitat d’evidències metodològiques, organitzatives i d’aprenentatge comunicades: 
 
- Cicle infantil: aquest curs hem continuat treballant amb els ambients dirigits i de lliure               
circulació, hem posat en marxa els grups interactius a 4 i 5 anys i hem seguit fent diferents                  
sessions de cohesió de grup i d’autoavaluació. La valoració és positiva i la participació de les                
famílies ha estat bona. 
Des del cicle infantil proposam:  
- Crear una comissió de festes amb un membre de cada cicle. A fí de unificar criteris i facilitar la                    
tasca. 
-Millorar els ambients amb el material que s'ha adquirit aquest mes de juny. 
-Transformar la porxada del costat de les aules de infantil amb un ambient motriu per tal de                 
poder continuar la metodologia iniciada. 
 
 
- 1r cicle de primària: aquest curs hem instaurat de manera uniforme la metodologia dels               
grups interactius. En feim una valoració molt positiva. Per primera vegada, aquest curs el llibre               
de text no ha estat l’única font d’aprenentatge. També, hem realitzat tallers d’aprenentatge i              
projectes, es valora positivament. 
- 2n cicle de primària: s’han dut a terme diversitat de metodologies actives com són el treball                 
per projectes, els tallers d’aprenentatge i els grups interactius. En general, es fa una valoració               
positiva de la implantació d’aquestes situacions d’aprenentatge però cal seguir revisant els            
acords presos.  

 

a.12. ESTABLIR ELS ESPAIS DE DECISIÓ PEDAGÒGICA AL NOU SISTEMA          
METODOLÒGIC I ORGANITZATIU QUE S’ESTÀ INSTAURANT A L’ESCOLA I AL TREBALL           
DOCENT EN EQUIP 

● Indicadors:  

Nombre de claustres pedagògics: 5 claustres amb 29 acords presos  
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a.13. CONTINUAR DESENVOLUPANT EL MODEL D’AVALUACIÓ QUALITATIVA,       
DESCRIPTIVA I COMPETENCIAL QUE DONI UNA INFORMACIÓ AMPLA I RIGOROSA A           
LES FAMÍLIES I DONI SUPORT AL PROGRÉS DE L’ALUMNE 
 

● Indicadors:  
 

S’ha avançat molt en el nou model d’avaluació. Paralel.lament a l’actualització del PCC s’ha              
treballat un tipus d’informe competencial per adreçar a les famílies. L’aturada que hem sofert              
aquest curs ha minvat les reunions de línia de centre necessàries per tancar aquest document.               
Serà important prioritzar aquesta feina per al pròxim curs... l’objectiu final és arribar a fer un                
informe competencial. 

 

a.14. APROFUNDIR EN UNA MIRADA I ENFOCAMENT MÉS MANIPULATIU I VIVENCIAL A            
l’ÀREA DE MATEMÀTIQUES 
 

● Indicadors:  
 

S’ha establert dins l’horari unes sessions dedicades al treball de la matemàtica manipulativa. El              
claustre s’ha de continuar formant en la competència matemàtica. Es va acordar que en els               
grups interactius, hi hagués almenys una activitat d’aquesta competència. 
S’han gastat 314,85 € dels 2.300 € que s’havíem pressupostat i que dóna idea del déficit en                 
aquest àmbit. 

 

a.15. INSTAURACIÓ DELS GRUPS INTERACTIUS A INFANTIL I PRIMÀRIA 
 

● Indicadors:  
 

Els suports ordinaris s’han dedicat bàsicament a la realització dels grups interactius. També hi              
ha hagut una participació important de pares i mares que han participat en aquesta forma               
d'aprenentatge. Se n’ha fet una valoració positiva durant el curs sobre el seu funcionament i               
s’han fet les adaptacions i modificacions pertinents pel seu bon funcionament. Cal tenir en   
compte, de cara als horaris del proper curs, establir sessions de 1’5 hores com a mínim. També                 
proposam elaborar un banc de recursos físic i digital per a recollir material i propostes               
didàctiques. 

 
 

 

a.16 DECIDIR LA CONTINUÏTAT O NO DEL PROGRAMA ERASMUS (Actuació no           
assenyalada a la PGA) 

● Indicadors: 

El curs el vàrem començar amb una decisió important que havia de prendre el claustre: la                
continuïtat o no del programa ERASMUS. I per unanimitat amb l’excepció d’una sola persona              
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es va decidir la no continuïtat. Una vegada que el seu coordinador ja no era al centre degut a                   
una comissió de serveis, ja al setembre, l’equip directiu va posar sobre la taula la continuïtat del                 
projecte i va demanar que algú assumis el seu lideratge. No sols no es va oferir-se ningú sinó                  
que es varen aixecar veus en contra del projecte I aquest escenari va revelar un problema de                 
tempo. Aquestes valoracions no varen ser unànimes però ningú es va pronunciar en contra.              
Haguéssim guanyat molt si aquestes valoracions s’haguessin pronunciat clarament a la           
memòria final del curs passat. Aquesta diferència de parer (del juny al setembre, tot i presentar                
una renovació important del claustre), va transmetre un missatge equívoc a les famílies i              
lògicament, després, aquestes no varen entendre la decisió de no continuar el projecte. Es fa               
necessari, doncs que es comuniquin les valoracions de manera oberta i transparent…, sempre             
des del respecte i la correcció. Els projectes han d’implicar a la major part del claustre i aquest                  
s’hi ha de veure clarament representat. L’abandonament del projecte ha suposat una pèrdua             
econòmica per a l’escola i una tramitació burocràtica enorme per al seu abandonament. De tot               
això, cal extreure conclusions i una experiència útil de cara al futur.  

 

b. SOLIDARITAT (9) 

b.1. DONAR CONTINUÏTAT AL PROGRAMA DE REUTILITIZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I            
MATERIAL DIDÀCTIC QUE DEPÈN DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT I           
EN EL QUE PARTICIPEN ESCOLA, APIMA I AJUNTAMENT 
 

● Indicadors:  
 

- Nombre d’alumnes adherits al programa: 100 % de l’alumnat. 
- Total d’ingressos que ha estat capaç de reunir el programa: 16.721 € 
- Actualització de l’inventari del programa i confecció del que ha d’estar situat als armaris. 
- El programa ha distribuït els diners en 8 capítols diferents amb percentatges diferent per cada                
un d’ells. 
- El programa esdevé un fons cabdal per fer front als materials de tipus didàctic que en són                  
necessaris per al desenvolupament de les classes. La distribució dels diners ha anat a càrrec               
de la CCP, s’ha informat acuradament del seu funcionament i s’han gastat més de 16.000 €,                
gairebé el total del capital pressupostat. 
- Agraïm i valoram la tasca del seu coordinador, Guillem Alemany. 
 
 
b.2. CAMPANYA DE BERENARS SOLIDARIS 
 

● Indicadors:  
 

Aquesta iniciativa no s’ha pogut dur a terme a causa de l’estat d’alarma decretat i amb la                 
conseqüent suspensió del normal desenvolupament del curs. 

 

b.3. CURSA  SOLIDÀRIA 
 

● Indicadors:  
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Aquesta iniciativa no s’ha pogut dur a terme a causa de l’estat d’alarma decretat i amb la                 
conseqüent suspensió del normal desenvolupament del curs. Tot i així, s’ha de dir que s’ha dut                
a terme un projecte a 5è sobre el funcionament de les ONG i també es va difondre la tasca de                    
la ONG seleccionada entre l’alumnat. 

 

b.4. CAMPANYA DE RECOLLIDA DE TAPS DE PLÀSTIC AMB FINS BENÈFICS 
 

● Indicadors:  
 

S’han recollit 3 bosses grans de taps que es lliuraran a una entitat benèfica perquè en tregui un                  
benefici econòmic 

 

b.5. ORGANITZAR UN MERCADET VERD I SOLIDARI PER A NADAL 
 

● Indicadors: 
 

Una vegada més la nostra amipa va organitzar el mercadet solidari de manera brillant i               
entusiasta amb una gran participació de famílies; es varen recaptar 202 € i es varen transferir a                 
la ONG DENTISTAS SOBRE RUEDAS. Agraïm i valoram la continuïtat de la iniciativa per part               
de l’AMIPA. 

 

b.6. ESTABLIR DESCOMPTES PER A LES FAMÍLIES NOMBROSES DE L’ESCOLA I FER            
ÚS DEL FONS D’EMERGÈNCIA SOCIAL 
 

● Indicadors:  

S’ha beneficiat a 12 famílies nombroses i a 24 alumnes a través de: 
- Descomptes en l’aportació voluntària de principi de curs 
- Descomptes en el Programa de Reutilització de Llibres de Text i Material Didàctic 
- Descomptes en el preu del menjador escolar  
Durant aquest curs s’ha eixamplat el criteri i s’han vist beneficiades més famílies i més               
alumnes. Una dada negativa és que no hem rebut, per part de la Conselleria el Fons                
d’Emergència Social, com en d’altres cursos. 
 
 
b.7. CAMPANYA DE NADAL PER ALS MAJORS DEPENDENTS DEL MUNICIPI 
 

● Indicadors:  
 

S’han visitat dos ancians dependents per part de la classe de 4t amb una valoració positiva i                 
un important impacte emocional entre l’alumnat per aquesta experiència. 

 

b.8. CAMPANYA DE RECOLLIDA D’ESTRIS PER A LA NETEJA DENTAL PER A L’ONG             
DENTISTES SOBRE RODES 
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● Indicadors:  
 

S’han recollit 46 de tubs de pasta de dents i de 92 raspalls (enfront els 54 tubs i 119 recollits                    
el curs passat) i a més, la campanya ha suposat desenvolupar un projecte d’aprenentatge amb               
el grup de 4t de primària amb una valoració positiva de conscienciació i de coneixement. 

 

b.9. QUALSEVOL ALTRA CAMPANYA SOLIDÀRIA QUE ENCAIXI DINS EL NOSTRE          
IDEARI I DINS LA NOSTRA PROGRAMACIÓ 
 

● Indicadors:  
 

- Es va iniciar una campanya de recollida d’aliments per a l’entitat SILOE en la que la comissió                  
de delegats seria la impulsora però l’estat d’alarma va truncar la seva consecució. 

- També es va dur a terme una campanya de recollida de roba interior per a nins i nines                   
d’Hondures durant el mes de setembre, aprofitant que membres de l'ONG Poble Solidari             
viatjaven al país. La recollida va ser tot un èxit. 

 

 

c. MEDI AMBIENT (2) 

c.1. DESENVOLUPAR EL PLA AMBIENTAL PER AL CURS 2019-2020. 
 

● Indicadors:  
 

Enguany, degut a les circumstàncies extraordinàries que ens ha tocat viure, des del centre hem               
fet 3 reunions de la comissió de medi ambient per destriar les actuacions a dur a terme el                  
present curs. S’ha seguit fent les tasques d’anys enrere: recompte de piles (530 piles), accions               
d’estalvi energètic com tanca la porta, apaga els llums, reciclatge de paper, plàstics, …              
sessions d’hort escolar, s’ha finalitzat la darrera fase del projecte de camins escolars i s’havia               
contactat amb Fernando Prieto, personatge important envers el món del canvi climàtic qui ens              
havia de venir a fer una xerrada per conscienciar-nos sobre la importància d’aquest fenomen              
però degut a l’estat d’alarma es va haver de suspendre. 
Aquest curs no s’han dut a terme les publicacions al blog de meteorologia per part dels cursos                 
de 4t i 6è de primària. 

 

c.2. DONAR CONTINUÏTAT AL PROGRAMA DE REUTILITIZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I            
MATERIAL DIDÀCTIC QUE DEPÈN DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT I           
EN EL QUE PARTICIPEN ESCOLA, APIMA I AJUNTAMENT 

● Indicadors: valorat ja en l’apartat de solidaritat 

 

d.  COMPROMÍS AMB LA NOSTRA LLENGUA I CULTURA CATALANES (4 ) 

d.1. CELEBRACIÓ DE LA FESTIVITAT DE SANT ANTONI 
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● Indicadors:  
 

Tornarem ser fidels a la cita amb la festa de Mallorca amb una valoració molt positiva del                 
claustre per la seva celebració. Agraïm i valoram la tasca de la comissió de festes: a Margalida,                 
a Joana, a Rosa i a Guillem Alemany. 

 

d.2. TALLERS DE GASTRONOMIA MALLORQUINA 
 

● Indicadors:  
 

Aquesta iniciativa no s’ha pogut dur a terme a causa de l’estat d’alarma decretat i amb la                 
conseqüent suspensió del normal desenvolupament del curs. 

 

d.3. CELEBRACIÓ DEL DIA DEL LLIBRE PER SANT JORDI 
 

● Indicadors:  
 

Aquesta iniciativa no s’ha pogut dur a terme a causa de l’estat d’alarma decretat i amb la                 
conseqüent suspensió del normal desenvolupament del curs. 

 

d.4. ORGANITZAR UN CURSET DE CATALÀ PER A PARES I MARES 
 

● Indicadors:  
 

Novament i per segon curs consecutiu, l’AMIPA va organitzar aquest curset però a mitjan              
procés es va haver de suspendre per l’abandonament de bona part de les mares participants.               
La iniciativa és molt lloable i consideram una llàstima la seva no continuïtat atès que suposa un                 
impacte molt beneficiós sobre l’ús normalitzat de la nostra llengua. 

 

e. ACTUACIONS A L’APARTAT DE NOVES TECNOLOGIES (7) 

e.1. DINAMITZAR L’ÚS DE LES TECNOLOGIES APLICADES AL CONEIXEMENT A TOTS           
ELS NIVELLS DE L’ESCOLA 
 

● Indicadors:  
 

S’ha procurat establir una progressió en l’ús de les eines i les tecnologies d’aprenentatge i               
coneixement en els cursos de segon cicle. En els cursos d’educació infantil i primer cicle només                
s’empren els equipaments de forma puntual per a dur a terme tasques determinades.  
Per tal de dur a terme l’actualització i el manteniment de l’equipament informàtic s’ha contractat               
un professional que, periòdicament, ha realitzat la revisió de les incidències sorgides en el dia a                
dia i que es registraven en el panell informatiu. Cal destacar que aquest ha estat un any de                  
canvis importants en l’àmbit de les noves tecnologies amb els canvis ocasionats per la              
incorporació de la nova xarxa WIFI “Escoles Connectades”, la connexió a la nova fotocopiadora              
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del centre amb codis d’usuaris i la suspensió de classes presencials que han obligat a fer                
modificacions importants en l’ús de les TAC. 
En aquest sentit, durant el període de suspensió de classes presencials a causa de la crisi                
sanitària, s’ha dotat a tot l’alumnat de primària amb usuaris del domini del centre per tal de                 
coordinar les tasques telemàtiques a través de les eines google. També s’ha dotat de              
chromebooks i tablets a l’alumnat necessitat per fer el seguiment de les propostes de treball               
telemàtic.  
Cal destacar que la dinamització de les tecnologies per a l’aprenentatge i la coneixement (TAC)               
suposa una problemàtica important quan no comptam amb docents capacitats per           
desenvolupar aquestes tasques.  
 

e.2. CONTINUAR UTILITZANT ELS ORDINADORS PORTÀTILS A LES AULES DE 4t, 5è I             
6è 

● Indicadors:  
 

Aquest curs l’alumnat de 5è ha iniciat el treballat a l’entorn GSuite (alumnat de 6è ja fa anys                  
que ho fa). Ambdues classes hem treballat amb Chromebooks i en feim una valoració molt               
positiva. Es proposa la dotació de 5è i 6è de chromebook 1x1. L’escola ha fet un gran esforç                  
en els darrers anys en la renovació de l’equipament informàtic però cal continuar apostant per               
l’actualització dels equipaments i progressivament s’aniran adquirint equips a través del           
programa de reutilització i establint el percentatge adient respecte del total del pressupost. 
No s’han utilitzat els ultraportàtils a 4t. S’han emprat els chromebooks en el treball per               
projectes. 
A més, aquest curs hem incorporat el taller de TIC TAC per tal de donar a conèixer diferents                  
aplicatius i fomentar l’ús racional i responsable dels equips informàtics.  

 

e.3. CONTINUAR DINAMITZANT EL BLOG I LA WEB DE L’ESCOLA AFAVORINT LA            
PARTICIPACIÓ DE TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA 
 

● Indicadors:  
 

La nova web ha esdevingut una gran consecució per al centre i amb un cost assumible per a                  
l’escola. Creim, honestament, que ja disposam la finestra de l’escola que mereixíem. En             
aquesta es troba tota la informació del centre estructurada, classificada i clarificadora. És una              
plana que conté tots els continguts necessaris per a les famílies i per aquells que voldrien, en                 
un futur, venir a treballar amb nosaltres. Dóna una idea molt clara del que es el centre, de qui                   
som i ha tingut una bona acollida entre la comunitat educativa. 
El blog, per la seva banda, ha seguit transmetent el batec diari de l’escola i ha donat a conèixer                   
la nostra activitat amplament. Valoram i agraïm la tasca del seu coordinador, Jaume Garcia 

 

e.4. SUBSTITUIR LA PLATAFORMA EDMODO PER L’EINA DEL WHATSAPP I EL CORREU            
ELECTRÒNIC COM A CANAL D’INFORMACIÓ ENTRE ELS MEMBRES DEL CLAUSTRE 
 

● Indicadors:  
 

S’ha substituït un canal per l’altre. En línies generals, el canvi es pot considerar positiu però                
com en tot canvi, cal una adaptació i el seu ús és millorable i tothom s’hi ha de sentir                   
responsable. El canal és molt necessari i també saber diferenciar quan una informació cal              
canalitzar-la a través del Whatss App o pel correu electrònic. El canal ha de tenir una intenció                 
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no invasiva, per això cal limitar l’horari perquè s’ha de poder desconnectar de la feina a                
determinades hores. L’estat d’alarma ha trastocat bastant el seu ús però és justificable sempre i               
quan, en tornar a la normalitat, es respectin més acuradament les “regles de joc” i s’adopti entre                 
tots el sentit comú sempre necessari. 

 

e.5. CONTINUAR AMB GOOGLE APPS FOR EDUCATION I A 5è i 6è. 
 

● Indicadors:  
 

El nostre alumnat necessita conèixer la xarxa i la web 2.0 perquè és l’única manera que en un                  
futur facin un ús responsable, respectuós i racional. Des de la Coordinació TIC s’ha gestionat               
l’accés a les Eines Google (Gmail, Google Drive, Classroom, Calendar...) de manera gratuïta a              
través del pla que aquesta empresa destina a les escoles: “Google apps for education”.  
Així, prèvia autorització de les famílies, l’alumnat de 5è i 6è han tengut accés a les Eines                 
Google. A més, per tal de coordinar les tasques telemàtiques durant el període de suspensió de                
classes presencials, tots els alumnes de primària també han tengut accés a aquestes eines. 
D’altra banda, el professorat del centre ha usat també una adreça amb el domini del centre. Es                 
fa una valoració positiva. 
 
 
e.6. IMPLANTACIÓ DELS IPADS A TOTS ELS CURSOS DE PRIMÀRIA 
 

● Indicadors:  
 

- Cicle infantil: a infantil no disposam ni utilitzam ipads 
- 1r de primària: durant aquest curs els Ipad no s’han utilitzat degut a l’edat de l'alumnat. 
- 2n de primària: s’han utilitzat de manera esporadica al llarg del curs per a dur a terme                  
activitats de reforç, sobretot a l'àrea de matemàtiques. 
- 3r de primària: s’han usat els Ipads un cop setmanalment, treballant les aplicacions de               
matemàtiques a l’abast amb una valoració positiva. 
- 4t de primària: ha estat un recurs habitual al taller TIC TAC.  
- 5è de primària: ha estat un recurs habitual al taller TIC TAC. 
- 6è de primària: al llarg del curs s’ha donat diferents usos als Ipads. S’han utilitzat algunes                 
apps de matemàtiques, edició de vídeos, etc. També ha estat un recurs habitual al taller TIC                
TAC. 
- Anglès: s’han utilitzat de manera esporadica al llarg del curs. 
 

 
e.7. DOTACIÓ DE MAJOR CONNECTIVITAT A TRAVÉS DEL PROGRAMA “ESCOLES          
CONNECTADES” 
 

● Indicadors: valoració de les tutories. 
 

- Cicle infantil: es fa una valoració positiva de la connectivitat de la nova xarxa Wifi i la                  
velocitat de navegació ha augmentat prou. 
- 1r cicle de primària: es fa una valoració positiva de la migració de la xarxa WiFi ja que la                    
velocitat de navegació ha augmentat.  
- 2n cicle de primària: tot i els inconvenients inicials que suposa fer una migració de les xarxes                  
i el desconeixement del seu funcionament (creació d’usuaris a mestres i alumnes, ús d’una              
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única connexió a cada usuari, etc.), finalment es fa una valoració positiva del programa, ja que                
suposa una millora substancial en la connectivitat. 
 

e.8. COMPTAR AMB EL CONCURS D’UN PROFESSIONAL PER A LES TASQUES           
D’ACTUALITZACIÓ I MANTENIMENT DELS EQUIPS INFORMÀTICS 
 

● Indicadors:  
 

La irrupció d’aquesta figura ha estat molt beneficiosa per al nostre centre ja que per primera                
vegada hem tengut tots els aparells informàtics a punt per ser usats i no sols això, sinó que ha                   
suposat un cost econòmic molt baix en relació al benefici obtingut. S’han posat a punt               
ordinadors, configurada la connectivitat i un bon grapat d’actuacions que han repercutit            
positivament sobre les TAC a l’escola. 

 

f. ACTUACIONS A L’APARTAT DE SALUT (5) 
 
f.1. MANTENIR ACTITUDS QUE AFAVOREIXIN LA PRÀCTICA D’UNA EDUCACIÓ         
CORRECTA PER A LA SALUT 

 
● Indicadors:  

 
S’han seguit donant les pautes de salut a l’alumnar des de les tutories i el resultat és positiu                  
encara que cal insistir i és un objectiu a llarg termini. 

 

f.2. ORGANITZAR NOVAMENT UN TALLER D’ALIMENTACIÓ COM EL QUE S’HA ANAT           
DUENT A TERME EN ELS DARRERS CURSOS AMB EL CURS DE 5è. 
 

● Indicadors:  
 

Aquesta iniciativa no s’ha pogut dur a terme a causa de l’estat d’alarma decretat i amb la                 
conseqüent suspensió del normal desenvolupament del curs. 

 

f.3. FOMENTAR L’HÀBIT DE CONSUMIR FRUITA SETMANALMENT I D’EVITAR LA          
INGESTA DE BRIOIXERIA INDUSTRIAL I DE BEGUDES ENSUCRADES I GASIFICADES          
EN ELS PERÍODES DE PATI ESCOLAR 
 

● Indicadors:  
 

S’han seguit donant aquestes pautes de salut a l’alumnar des de les tutories i el resultat és                 
positiu encara que cal insistir i és un objectiu a llarg termini. 

 

f.4. ACTUALITZAR LA RELACIÓ D’ALUMNES DINS DEL PROGRAMA D’ALERTA         
ESCOLAR I PREVEURE LES ACTUACIONS EN CAS DE RESPOSTES D’EMERGÈNCIES. 
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● Indicadors:  

 
S’ha actualitzat la relació d’alumnes amb aquestes patologies però no s’ha hagut d’atendre cap              
situació d’emergència. Però és un recurs valuòs, conegut i accessible per a tots els treballadors               
del centre. 

 

f.5. ORGANITZAR UN SESSIÓ RECORDATIRI DE PRIMERS AUXILIS PER ALS MESTRES           
DE L’ESCOLA 
 

● Indicadors:  
 

S’ha dut a terme aquesta sessió en l’horari d'exclusiva i sempre és positiu que ens mantinguem                
al dia d’aquestes situacions per actuar correctament i amb eficiència en cas de necessitat. 

 

g. ACTUACIONS DE CAIRE ORGANITZATIU (4) 
 
g.1. PROTOCOLARITZAR ELS CANALS D’INFORMACIÓ EN EL SI DE l’ESCOLA 
 

● Indicadors:  
 

La comunicació a tots els nivells és necessari, posa a prova la confiança entre l’equip docent i                 
regula l’eficiència del nostre treball. S’ha respectat de modus general però encara hi ha              
excepcions i aquestes debiliten el el nostre funcionament i coordinació. Cal un respecte             
escrupolós, doncs, per aquests protocols. 

  

g.2. COORDINACIÓ ESCOLETA-ESCOLA-INSTITUT DE REFERÈNCIA 
● Indicadors:  

 
S’ha produït una reunió de traspàs d’informació de l’escoleta amb l’escola amb participació de              
tot el cicle infantil i l’equip d’educadores de l’escoleta amb una valoració molt positiva. D’igual               
manera, se n’ha produït una altra entre el tutor de 6è amb la cap d’estudis i l’orientadora de                  
l’IES Santa Maria amb igual valoració  

Qualificacions dels alumnes de 1r d’ESO en el 1r trimestre: 

 

 

Assignatura Aprovats No aprovats 

Biologia  82,4 % 17,6 % 

Educació física 94,2 % 5,8 % 
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Educació Plàstica, visual i audiovisual 100 % 0 % 

Geografia i història  100 % 0 % 

Llengua catalana 82,4 % 17,6 % 

Llengua castellana  82,4 % 17,6 % 

Matemàtiques 100 % 0 % 

Música 100 % 0 % 

Anglès  100 % 0 % 

Valors ètics  100 % 0 % 

 

 

Alumnes sense cap assignatura suspesa  64% 

Alumnes amb 1 assignatura suspesa 17 % 

Alumnes amb 2 assignatures suspeses 0 % 

Alumnes amb més de 2 assignatura suspeses 17 % 

 

g.3. REORGANITZACIÓ DELS ESPAIS DE PATI 
● Indicadors:  

 
El nou sistema de vigilància del pati ha millorat sensiblement la vigilància dels temps d’esplai.               
S’han delimitat tres espais al pati de primària que han millorat l’eficàcia. La vigilància de pati és                 
una tasca molt important i cal estar pendent pels nostres infants; posant el cinc sentits per                
evitar accidents; mediar en cas de conflictes i de respecte pels jocs de pati; estar atents davant                 
possibles casos d’assetjament escolar, etc. 
Tres mestres han dut a terme aquesta tasca a l’espai de primària i dos al d’infantil en un                  
sistema rotatori organitzat pel cap d’estudis. L’equip directiu ha fet les guàrdies en cas              
d’absència dels mestres que els tocava per torn. 
L’acceptació de la nova zona musical ha sigut molt bona sobretot a principi de curs i ha anat                  
minvant una mica al llarg del curs, s’han respectat les normes establertes i no han sorgit                
problemes a esmenar, llevat d’alguna vegada que s’acabava la bateria de l’altaveu. El nou joc               
de pedra paper tisores també va tenir molt bona acceptació a principi de curs per part de tots                  
els cursos i ha anat minvant al llarg del curs utilitzant-lo més al final l’alumnat dels cursos                 
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inferiors. En general seguim en la bona línia de patis on l’alumnat respecta els torns, zones i                 
jocs que els hi pertoquen aquell dia.  
 

g.4. POSAR EN MARXA L’ESPAI POSTERIOR DE L’ESCOLA COM A ESPAI EXTERIOR            
D’INFANTIL 
 

● Indicadors:  
 

El cicle d’infantil va fer molta feina per programar i posar en marxa el nou espai exterior. S’ha                  
comprat el material  i s’ha planificat la seva ubicació a l’espai.  
Degut al confinament no s’ha pogut instal·lar i posar en funcionament. Esperam el proper curs               
poder-lo utilitzar. 
 

 
h. ACTUACIONS DE CAIRE INSTITUCIONAL (8) 
 
h.1. ACONSEGUIR QUE LES FAMÍLIES ESDEVINGUIN EL RECURS PEDAGÒGIC MÉS          
IMMEDIAT DE L’ESCOLA I AIXÍ FACILITAR QUE HI PARTICIPIN I S'HI IMPLIQUIN 
 

● Indicadors:  
 

- 4t d’infantil: les famílies han tingut una bona resposta quan se’ls ha sol·licitat la seva                
participació als tallers que s’han dut a terme. 
- 5è d’infantil: la majoria de les famílies han participat de manera positiva i activa en els grups                  
interactius que s’han treballat, així com també en els tallers programats. Desafortunadament no             
es varen poder dur a terme tots els grups interactius programats i algunes famílies es varen                
quedar sense poder participar. 
- 6è d’infantil: la majoria de les famílies han participat de manera positiva i activa en els grups                  
interactius que s’han treballat, així com també en els tallers programats. 
- 1r de primària: Aproximadament unes 10 famílies han participat als grups interactius i              
projectes, així com a altres activitats. Un padrí sempre ens ha acompanyat al taller Coneixem               
Santa Eugènia.  
- 2n de primària: 15 famílies han participat dels grups interactius i de diferents activitats               
proposades tant per part de la mestra com per part dels mateixos pares.  
- 3r de primària: 6 famílies han participat als grups interactius i a altres activitats. 
- 4t de primària: 6 famílies han participat en grups interactius i d’altres activitats. Algunes               
d’elles ho han fet repetides vegades. Per tant, hem tengut suport de les famílies en 12                
sessions. 
- 5è de primària: 6 famílies han participat als grups interactius o altres activitats. 
- 6è de primària: aquest curs les famílies han participat poc de la vida d’aula. Només 6 famílies                  
han participat en els grups interactius i altres activitats. 
- Total: 49 famílies (gairebé un terç del total) i un nombre indeterminat al cicle infantil 

 
h.2. TREBALLAR EN LA LÍNIA PER A LA IGUALTAT DE GÈNERE EN ELS CURRÍCULUMS              
DEL NOSTRE CENTRE I EN EL SI DE LES FAMÍLIES CURS 19/20 
 

● Indicadors:  
 

La igualtat de gènere la tenim present quant al llenguatge no sexista en en els documents que                 
emet el centre, en les diferents tutories i actituds 
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h.3. CONSTITUIR UN ANY MÉS LA COMISSIÓ DE DELEGATS 
 

● Indicadors: mesura avaluada en l’apartat corresponent 
 

h.4. SEGUIMENT DEL DOCUMENT REGULADOR DELS USOS NO LECTIUS DE L’ESCOLA 
 

● Indicadors:  
 

S’ha complert, malgrat algunes excepcions, després de molts d’anys de no fer-se.  
 

h.5. PRESENTACIÓ DE L’ESCOLA A LES NOVES FAMÍLIES QUE MATRICULIN ELS SEUS            
FILLS/ES 
 

● Indicadors:  
 

Aquesta iniciativa no s’ha pogut dur a terme a causa de l’estat d’alarma decretat i amb la                 
conseqüent suspensió del normal desenvolupament del curs. 
 
h.6. DESENVOLUPAR UN PROCÉS PARTICIPATIU PER DECIDIR I TRIAR UN NOU           
COLOR PER A L’EDIFICI DE LA NOSTRA ESCOLA 
 

● Indicadors:  
Aquesta iniciativa no s’ha pogut dur a terme a causa de l’estat d’alarma decretat i amb la                 
conseqüent suspensió del normal desenvolupament del curs. S’ajorna per al curs vinent. 

 
h.7. GESTIÓ DE TOTS ELS PREPARATIUS QUE PERMETIN LA POSADA EN           
FUNCIONAMENT DEL NOU MENJADOR DE L’ESCOLA 
 

● Indicadors: 
 

S’ha treballat intensament per canviar l’estatus del nostre menjador escolar i s’ha avançat molt.              
S’ha aprovat la remodelació de la cuina per fer-ho possible amb un pressupost de més de                
40.000 € a càrrec de l’IBISEC i s’està pendent de la rescissió del contracte amb l’actual                
concessionari i la redacció del nou conveni entre l’Ajuntament i la Conselleria i les bases del                
concurs per a la designació de la  nova concessió. 
 
h.8. RENOVACIÓ DE L’EQUIP DIRECTIU (actuació no assenyalada a la PGA) 
 

● Indicadors: 
 

El curs 19/20, ha sigut el curs on s’ha produït la renovació de l’equip directiu actual per 4 anys                   
més. El procés ha estat transparent i tothom ha pogut conèixer el nou projecte de direcció.                
Primer, es va rebre una valoració del claustre i més endavant, la direcció va haver de passar                 
per una avaluació exhaustiva per part del Departament d’Inspecció amb una valoració positiva i              
un suport majoritari per part del claustre i de les famílies.  
 

 
i) ACTUACIONS DE CAIRE CÍVIC I DE SEGURETAT (2) 
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i.1. DUR A TERME LES DIADES D’EDUCACIÓ VIAL  
 

● Indicadors:  
 

Aquesta iniciativa no s’ha pogut dur a terme a causa de l’estat d’alarma decretat i amb la                 
conseqüent suspensió del normal desenvolupament del curs. 

 
i.2. SIMULACRE D’EVACUACIÓ 
 

● Indicadors:  
El simulacre d’evacuació es va dur a terme amb coordinació amb el policia tutor i amb la                 
intervenció del cos de bombers d’Inca. El temps d’evacuació fou de 4 min i 53 seg i la resposta                   
de mestres i alumnes va ser prou positiva. 
 

 
j. ACTUACIONS EN L'APARTAT D'INFRAESTRUCTURES (2) 
j.1. ADQUISICIÓ I INSTAL·LACIÓ D’UNA PANTALLA DIGITAL A LA SALA DE MESTRES:            
s’ha adquirit per part de l’escola a pagar en tres anys. ADQUISICIÓ D’UNA NOVA              
SUPERFÍCIE DE GESPA ARTIFICIAL DAVANT EL GIMNÀS EN SUBSTITUCIÓ DE          
L’ANTIGA: s’ha adquirit per part de l’escola però no s’ha pogut instal·lar encara. ADQUISICIÓ              
DE 20 OUKELES PER A L’AULA DE MÚSICA: s’han adquirit per part de l’escola a través del                 
programa de reutilització. ADQUISICIÓ DE BIDONS PER A LA CAPTACIÓ D’AIGUA DE            
PLUJA AL NOU ESPAI EXTERIOR D’INFANTIL I MODIFICACIÓ DE LA CANALITZACIÓ DE            
LES PLUVIALS PER AQUEST OBJECTIU: l’Ajuntament se n’ha ocupat. CESSIÓ PER PART            
DE L’AJUNTAMENT D’UN NOU EQUIP DE SO PER A LA MÚSICA DELS MATINS I PER               
L’ESPAI DE L’ESPLANADA ALS PATIS DE PRIMÀRIA: se’ns ha cedit l’equip però no ha              
funcionat bé i l’escola l’ha hagut d’adquirir, cosa que ens permetrà la seva utilizació a la música                 
dels matins i en temps de pati. CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PATI GRAN DEL CENTRE               
PER PART DE L’IBISEC: ajornat per més endavant. DISSENY I CREACIÓ D’UNA NOVA             
WEB: s’ha creat una nova web més clarificadora, funcional i atractiva i es troba a ple                
rendiment. CANVI DEL TERRA DE LA INSTAL·LACIÓ DEL PATI D’INFANTIL PER UNA            
MÉS SEGURA I DE MÉS FÀCIL MANTENIMENT; s’ha dut a terme a càrrec de l’IBISEC.               
INSTAL·LACIÓ D’UN ARMARI QUE PUGUI EMMAGATZEMAR AMB SEGURETAT ELS         
PRODUCTES QUÍMICS I DE NETEJA DEL MENJADOR ESCOLAR: s’ha canviat i instal·lat            
per part de l’Ajuntament. ADEQUACIÓ I HOMOLOGACIÓ DE LA CUINA DE LES PERSONES             
MAJORS PER AL FUTUR MENJADOR DE L’ESCOLA: s’ha aprovat per albergar la futura             
cuina a càrrec de l’IBISEC per valor de més de 40.000 € 
I a més s’han adquirit: 

- Dos monitors de 58 polsades per a les aules d’infantil de 3 i 4 anys 

- Equipament per a l’espai d’infantil 

- Un aspirador industrial 

- Un piano 

- Dos trepants elèctrics 

  

j.2. REVISIÓ I HABILITACIÓ DEL PARC INFORMÀTIC DE L’ESCOLA A L’EMPAR DEL            
PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC, A MÉS            
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DE LA MIGRACIÓ DE L’ANTERIOR CONNEXIÓ D’ADSL AL SISTEMA DE FIBRA QUE            
MILLORARÀ SUBSTANCIALMENT LA CONNECTIVITAT DEL SENYAL D’INTERNET, A        
TRAVÉS DEL PROGRAMA “ESCOLES CONNECTADES” I QUE ENS POSSIBILITARÀ         
L’ELIMINACIÖ D’UN DELS CONTRACTES AMB TELEFÒNICA AMB EL CONSIGUIENT         
ESTALVI PER A L’ESCOLA. A BANDA, A PARTIR DEL GENER DE 2020 ENTRARÀ EN              
FUNCIONAMENT LA NOVA FOTOCOPIADORA AMB L’ESTABLIMENT DE CODI D’USUARI         
PER A TOTS ELS TREBALLADORS DE L’ESCOLA, ATESA LA LIQUIDACIÓ DEL           
CONTRACTE DE L’ANTERIOR PROVEÏDOR D’AQUEST EQUIPAMENT 
 

● Indicadors: 
Atesa la reordenació de les TAC, hem constituït una comissió formada per en Tomàs, Jaume i                
el propi director amb funcions delimitades per a cada un d’ells. Així s’ha atès el blog, la web i la                    
coordinació de les TAC.  
També hem comptat amb el recurs d’una persona externa al centre que se n’ha ocupat del                
manteniment del parc informàtic i la valoració és molt positiva ja que s’han reparat, restaurat i                
posat en funcionament ordinadors que es trobaven inutilitzats per un cost molt inferior al que               
haguéssim hagut de pagar a qualsevol empresa. A hores d’ara, l’abast de les TAC és molt                
millor a la del curs passat i tothom disposa dels recursos necessaris en aquest àmbit, però hem                 
de tenir en compte que molts aparells tenen anys i necessiten dels ajustos pertinents. 
A través del programa ESCOLES CONNECTADES hem guanyat amb connectivitat i la velocitat             
de la xarxa s’ha ampliat, passant de l’ADSL a la fibra. S’ha tractat d’un esforç inversor de la                  
Conselleria que valoram justament. Això ens ha permès eliminar un contracte de telefonia que              
ha suposat un estalvi de 17 € mensuals per al centre. 
El 10 Ipads de l’escola s’han posat a l’abast de tots els cursos a través d’un sistema d’ús                  
col·lectiu. 
Els croomboks s’han assignat al curs de 6è, a mestres en particular i els miniportàtils a 5è.  
Com a valoració general, es fa un ús intensiu de les TAC a 6è i poc o gens a alguns cursos. No                      
es tracta de sobrecarregar l’ús de pantalles als més petits però un ús racional i limitat                
d’aquestes pot resultar positiu i beneficiós per a tots els cursos. Disposam dels recursos              
materials i humans per extendre-ho encara més. 
El gener de 2020, es va extinguir el contracte amb l’empresa que ens gestionava la               
fotocopiadora de l’escola. De passar a pagar 285 € mensuals, n’hem passat a pagar uns 75 € al                  
mes i això coincidint amb la retallada de la Conselleria pel que fa a l’assignació econòmica                
mensual, ens ha suposat un alivi financer molt important. Amb la nova gestió de la               
fotocopiadora, cada treballador de l’escola disposarà d’un codi que ens permetrà exercir un             
control del nombre de fotocòpies que es faran. 
 
k) ACTUACIONS DE CAIRE ADMINISTRATIU I DE GESTIÓ ECONÒMICA (1) 
 
k.1. CONTINUAR FENT ÚS DEL PROGRAMA INFORMÀTIC GESTIB I DEL PROGRAMA DE            
GESTIÓ ECONÒMICA ECOIB 
 

● Indicadors:  
 

S’han utilitzat eficientment aquests recursos al llarg de tot el curs 
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3. VALORACIÓ DE L’IMPACTE DE L’ESTAT D’ALARMA SOBRE L’ACTIVITAT DEL 
CENTRE 
 
3.1. Tasques que l’equip directiu ha dut a terme durant el període de dos mesos i mig de                  
l’estat d’alarma 
  
- Com a premissa general, podem afirmar que l’escola no ha quedat aturada en cap moment. 
- Hem habilitat els canals de comunicació amb l’equip docent per donar resposta a la situació                
d’excepcionalitat a través del correu electrònic i el whats App. 
- Coordinació de tota la tasca telelemàtica amb les famílies a través primer de les graelles i                 
després de l’eina del clasroom. L’objectiu era no permetre que cap alumne quedàs al marge               
del procés. 
- Coordinació amb l’Apima, amb l’Ajuntament i amb les mares delegades. 
- Coordinació amb la inspector de referència 
- Recepció  de les instruccions de Conselleria que després traslladàvem a l’equip docent 
- Repartiment de dispositius electrònics entre les famílies 
- Repartiment de les targetes moneder per a les famílies que necessitaven de l’ajut de               
menjador 
- Coordinació per a la desinfecció de l’escola 
- Atenció a les famílies telefònicament i presencialment. Desviament de trucades. 
- Preparació per al procés de matriculació. Hem atès a 8 famílies que han precisat de                
videoconferències per donar a conèixer l’escola 
- Celebració d’un consell escolar, una CCP i un claustre 
- Lliurament de 9 circulars a les famílies 
- Organització de les classes presencials amb les famílies de 6è amb la participació de 17                
alumnes. 
- Coordinació amb Serveis Socials per atendre les situacions carencials  i de vulnerabilitat 
- Preparació de la propera convocatòria del programa de reutilització 
- Adquisició de material per a l’escola 
- Reunions per a la consecució del nou menjador de l’escola 
- Redacció de la memòria general i de formació 
- Redacció del PEC i del pla de concreció curricular 
- Reunions del PIP 
- Actualització de la web de l’escola 
- Regar les plantes i cuidar de l’hort escolar 
 
3.2. Anàlisi i valoració de la incidència de la situació generada per l’estat d’alarma en el                
rendiment acadèmic dels alumnes durant el curs: 
 
- Cicle infantil: a Educació Infantil havíem arribat a un bon nivell de feina abans de l'estat                 
d'alarma. A partir d'aquest moment s'han enviat les feinetes mitjançant el whatsApp de la mare               
tutora, mail i a vegades si els vídeos han estat molt llargs mitjançant el google fotos. La                 
comunicació ha estat bona amb la majoria de famílies i han mostrat interès amb el que els hem                  
enviat. A algunes famílies els ha costat un poc i no han enviat quasi res. En aquests casos se'ls                   
ha cridat personalment per telèfon. Malgrat la situació que hem viscut estam contentes amb les               
tasques que han fet, però a Educació Infantil és molt important i imprescindible la socialització               
en el grup classe tant amb els altres infants com amb els mestres. 
- Primària: 
- 1r de primària: les feines s’han anat enviant per mail o Whatsapp i posteriorment pel                
Classroom. La comunicació amb les famílies ha estat notable i era pràcticament diària. Anaven              
tornant les tasques per la via que elegien i la supervisió era al moment. S’han mantingut                
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converses telefòniques amb l’alumnat i famílies per fer un seguiment emocional. Cal destacar la              
implicació de les famílies i alumnes. La valoració és molt positiva.  
- 2n de primària: es va crear un espai web on s’anaven penjant les tasques a realitzar                 
diàriament. Posteriorment s’ha realitzat a través del Classroom tal i com es va decidir a nivell de                 
centre. Les tasques es podien enviar per correu, whatsapp o pel mateix Classroom. S’han              
retornat les tasques amb les correccions oportunes i sempre amb una visió positiva de la feina                
feta. Al llarg del darrer mes s’han realitzat video trucades en petits grups que es valoren de                 
manera molt positiva. Cal destacar la implicació de les famílies i dels mateixos alumnes.              
Valoració general positiva.  
- 3r de primària: malgrat tot allò negatiu que suposa la situació generada per l’estat d’alarma,                
valoram el rendiment dels nostres alumnes positivament al llarg d’aquest període. Els infants             
han seguit la planificació setmanal proposada i realitzat les tasques. Han treballats motivats.             
S’han sentit acompanyats pels mestres i pels companys. Primer es varen lliurar les tasques per               
e-mail i després s’ha utilitzat el classroom. Ha resultat molt positiu realitzar les             
videoconferències, veure’ns la cara de prop tot i estan confinats, emocionalment, ha estat             
encoratjador i gratificant. Cal destacar el gran esforç i implicació de les famílies per adequar-se               
a la metodologia utilitzada.  
- 4t de primària: els infants han hagut d’aprendre a utilitzar el Google Classroom de manera                
autònoma o amb l’ajut de les famílies, si han pogut. Es valora de manera molt positiva la                 
implicació i l’interès que han demostrat. Els dubtes que han anat sorgint s’han resolt a través                
del mateix Classroom, per mail o per whatsapp. S’ha duit a terme comunicació periòdica              
especialment amb les famílies amb infants més vulnerables. S’han fet videoconferències. La            
valoració general és positiva. 
- 5è de primària: des d'un primer moment s'ha utilitzat el classroom. . Els dubtes que hem                 
tingut, les hem pogut comentar ja sigui pel classroom, el correu electrònic o el WhatsApp.               
Durant les últimes setmanes s'han mantingut videotrucades mitjançant l’aplicació meet. Cal           
destacar la implicació de les famílies i pràcticament tots alumnes. S'ha pogut observar que en               
alguns alumnes a mesura que passaven les setmanes disminuïa su motivació i la seva              
participació en el classroom. En general la valoració és positiva. 
- 6è de primària: durant el curs s’han emprat metodologies globalitzades i propostes de treball               
obertes a través de les eines Google (gmail, meet, hangouts, classroom, etc). Per aquest motiu,               
la suspensió de les classes presencials a causa de la crisi sanitària no ha suposat un canvi                 
significatiu en les tasques proposades. L’aspecte que s’ha vist més afectat és el que fa               
referència al feedback que requereix aquest tipus de treball, en la correcció de tasques, la               
resolució eficaç de dubtes i l’atenció individualitzada (explicacions, adaptacions, necessitats,          
nivell d’exigència). Per descomptat, cal destacar també la importància d’altres continguts           
referents a l’aspecte emocional com l'aprenentatge social, el treball en equip i el contacte diari               
amb els infants. En aquest sentit, a mida que s’anava allargant l’estat de l’arma s’ha observat                
una disminució de l’interès i de la motivació mostrats inicialment. 
- Mestres de suport i especialistes: 
- Anglès: les feines es van enviar al principi per el blog setmanalment. Després es va crear un                  
Classroom. L’alumnat ha respost molt bé. Cada dia han enviat les seves tasques i s’han               
retornat el mateix dia corregides i puntuades. Les famílies s’han implicat molt. Valoració molt              
positiva. S’ha emprat una nova metodologia que en un futur continuarem emprant. 
- Música: s’ha utilitzat l’eina de classroom amb l’alumnat de primària. Bàsicament les tasques a               
realitzar eren d’exercicis rítmics, danses i audicions. El nivell de satisfacció és mitg-baix. Encara              
que més del 50% de l’alumnat ha retornat la tasca en forma de vídeos o comentaris, la                 
necessitat presencial és gairebé insustituible. 
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3.3. Identificació de l’alumnat vulnerable 
 
Cada tutor amb la supervisió del cap d’estudis ha identificat aquell alumne vulnerable a cada un                
dels grups i cada tutor ha comptat amb el suport de l’orientador del centre per si ho precisava.                  
S’han desplegat estratègies perquè aquests alumnes rebessin l’atenció necessària perquè la           
seva situació no s’agreugés i si en canvi li permetés avançar positivament en la seva               
vulnerabilitat. 
- Cicle infantil: a Educació Infantil bàsicament hem presentat propostes de feina, sense             
demanar que, obligatòriament, es retornassin. També som conscients de la necessitat de            
suport que tenen els infants a aquesta edat i no voliem comprometre en excés a les famílies.                 
Així i tot, a alguns alumnes les ha costat posar-se en contacte. A 4 anys han sorgit dificultats                  
per establir contacte amb un dels alumnes que havia retornat al seu país de procedència. A 5                 
anys, la comunicació ha estat més complicada amb un parell d’alumnes, amb qui finalment hem               
canviat la manera de rebre les tasques, oferint un sistema personalitzat.  
- Primària: 
- 1r de primària: només un alumne ha presentat dificultats a l’hora d’entregar tasques i tenir                
comunicació amb ell, tot i que a força d’insistir s’anava aconseguint.  
- 2n de primària: s’ha mantingut un contacte constant amb les famílies dels alumnes més               
vulnerables. s’ha aconseguit una resposta per part de totes, encara que en diferents graus              
d’implicació.  
- 3r de primària: hem pogut arribar i acompanyar a l’alumnat vulnerable amb el contacte               
mantingut a les videoconferències. Hem tingut algun cas de problemes de connectivitat, l’hem             
subsanat de la millor manera possible, sempre animant a l’infant davant la frustració que              
experimentava (telefònicament o Whatsapp). Han respost a les tasques programades. 
- 4t de primària: hi han hagut 3 alumnes que han anat mostrant alts i baixos en l’entrega de les                    
feines. S’ha fet el seguiment necessari amb les famílies a través de whatsapp o amb converses                
telefòniques per tal d’aconseguir una major implicació, entenent que cada família ha viscut el              
confinament d’una manera única i respectant els ritmes de cadascú. S’han adaptat les feines i               
el grau d’ajuda segons les necessitats de cada infant. 
- 5è de primària: hi ha hagut 5 alumnes que han presentat poca implicació en les tasques                 
proposades en el classroom. S'han realitzat trucades telefòniques a les famílies per poder             
conèixer el motiu de la seva poca participació. 
- 6è de primària: tot l’alumnat, amb major o menor mesura, ha donat una resposta satisfactòria                
a les tasques assignades. Les eines digitals emprades des de fa dos cursos han facilitat el                
procés de comunicació i seguiment de tasques. 
- Anglès: tots els alumnes vulnerables que s’han posat en contacte amb mi han rebut una                
resposta per telèfon i per mail. Hi ha una sèrie d’alumnes que no han respost a cap feina.  
- Música: Com que les tasques encomanades no requerien un retorn, ha estat difícil saber a                
través de la classe de música quins alumnes estaven a un nivell de vulnabirilitat. Però el                
contacte amb els tutors ha resolt de forma satisfactòria el coneixement de l’estat emocional i               
pràctic d’aquests alumnes. 
 

3.4. Previsió de mesures excepcionals organitzatives per al reforç i suport durant l’inici             
del curs 2020 – 2021 

A l’espera de canvis i esdeveniments que segurament ens obligaran a fer canvis per poder               
atendre a tot l’alumnat, la nostra previsió és que cada tutoria pugui tenir dos mestres com a                 
referents, un tutor i un altre mestre d’auxiliar o de suport, que en el cas de desdoblaments, o de                   
combinar la tasca telemàtica i presencial o altres sistemes d'ensenyament, puguin oferir més             
dinamisme i més bona resposta a l’aprenentatge dels alumnes 
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D’altra banda, prioritzarem la coordinació amb l’equip de suport per atendre a l’alumnat             
vulnerable. 
 

3.5. Valoració del grau d'assoliment dels objectius específics programats i de la            
incidència que sobre aquests ha tingut la situació generada per l’estat d’alarma: 

- Cicle de Infantil: s’han assolit els objectius programats pel 1r i 2n trimestre, els objectius del                 
tercer, no es poden avaluar objectivament. 
Al setembre es farà una avaluació inicial per saber exactament a quin nivell estan. 
- Primària: 
- 1r de primària: s’han assolit els objectius programats pel 1r i 2n trimestre. Al tercer trimestre,                 
els objectius no assolits queden reflectits al quadern d’estàndards d’aprenentatge per           
treballar-ho al curs vinent.  
- 2n de primària: s’han assolit els objectius programats pel 1r i 2n trimestre. Al tercer trimestre,                 
els objectius no assolits queden reflectits al quadern d’estàndards d’aprenentatge per           
treballar-ho al curs vinent.  
- 3r de primària: s’han assolit els objectius programats al 1r i 2n trimestre. Tot i que al 3r                   
trimestre amb les videoconferències s’han ampliat coneixements, no s’han pogut assolir tots els             
objectius. Els continguts no treballats queden detallats i reflectits en el quadern d'estàndards             
d’aprenentatge, per tal que al proper curs siguin tractats. 
- 4t de primària: s’han assolit els objectius programats pel 1r i 2n trimestre. Al tercer trimestre,                 
els objectius no assolits queden reflectits al quadern d’estàndards d’aprenentatge per           
treballar-ho al curs vinent.  
- 5è de primària: s’han assolit els objectius programats al 1r i 2n trimestre.Al tercer trimestre,                
els objectius no assolits queden reflectits al quadern d’estàndards d’aprenentatge per           
treballar-ho al curs vinent. 
- 6è de primària: s’han assolit els objectius programats al 1r i 2n trimestre. Pel que fa als                  
objectius específics del tercer trimestre s’han vist afectats principalment els continguts referits a             
llengües (gramàtica i exposició oral) i matemàtiques (geometria, mesura, numeració i           
estratègies de càlcul) Aquests continguts no treballats queden reflectits en el quadern            
d'estàndards d’aprenentatge i es comunicaran en la reunió de traspàs amb l’IES adscrit. 
- Mestres de suport i especialistes:  
- Anglès: s’han assolit els objectius programats pel 1r i 2n trimestre. Al tercer trimestre, els                
objectius no assolits queden reflectits al quadern d’estàndards d’aprenentatge per treballar-ho           
al curs vinent. 
- Taller de poesia: s’han assolit els objectius programats.  
- EF: simplement s’han donat recomanacions per evitar el sedentarisme a casa i treballar              
diàriament una mica l’activitat físico-lúdica adaptant-se a les possibilitats de cada família. 
- Música: no s’ha pogut dur a terme la part del currículum artístic destinat a la part escènica                  
que ha coincidit amb el temps de confinament. S’ha intentat paliar oferint un final de curs                
telemàtic, on l’alumnat ha après balls i coreografies que després han enregistrat.  
 

3.6. Valoració de l'organització general del centre i dels efectes de l’estat d’alarma sobre              
aquesta organització: 

L’equip directiu has estat coordinat durant tot el procés de l’estat d’alarma i ha mantingut               
reunions pràcticament diàries. El director ha assistit al centre diàriament, secretària i cap             
d’estudis han seguit fent la seva tasca de forma telemàtica des de casa fins que les noves                 
ordres indicaren el retorn al centre de tot l’equip directiu. L’equip directiu ha comunicat via               
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watssap totes les incidències i noves ordenances a tot el professorat. S’han fet reunions de               
cicle, de CCP, d’equips de línia de centre, reunions amb inspecció, consell escolar i claustre de                
forma telemàtica.  
L’equip directiu ha fet atenció a les famílies de forma presencial, respectant les mesures de               
seguretat, i també de forma telemàtica. S’ha anat informant a les famílies de totes les passes,                
canvis i noves ordres a través de les circulars per correu electrònic i s’ha mantingut contacte via                 
mòbil amb les mares delegades de curs. Proposam que es faci un pla per a la coordinació dels                  
mestres i les tasques dels alumnes i el contacte amb les famílies. 

 
 

3.6.1. Adaptacions i canvis realitzats en l’organització de la coordinació, la comunicació i             
el seguiment de l’alumnat 

El mateix dia en què es va decretar la suspensió de les classes, en un sol dia i en un temps                     
record, tots els mestres, varen preparar les tasques de reforç necessàries perquè se les              
poguessin endur els alumnes a casa. Passada una setmana, es va adoptar una graella comuna               
per a tota l’escola on hi participava tot l’equip docent de l’escola i en la que hi constaven totes                   
les tasques de reforç, consolidació i d’ampliació que es proposaven a l’alumnat. Més endavant,              
i com a mesura d’implementar una línia de centre comuna, es va optar per l’eina del classroom                 
( a excepció del cicle infantil) on cada tutor amb ajut dels especialistes planificava la tasca                
escolar i establia una comunicació periòdica amb les famílies i els alumnes. El cap d’estudis               
tenia un contacte amb els diferents mestres per copsar el desenvolupament de tota la feina               
telemàtica i prestava suport i coordinació. Aquesta comunicació i proposta de tasques hauria       
de ser consensuada i coordinada per l’equip docent. 

 

3.7. Valoració del desenvolupament i la coordinació de la tasca educativa realitzada            
telemàticament durant el període de no presencialitat 

3.7.1. Seguiment de l’activitat educativa a distància per part de la direcció 

El cap d’estudis s’ha coordinat amb els diferents tutors i especialistes, per fer un seguiment de                
les tasques encomanades als alumnes, incidències amb l’alumnat vulnerable i atendre les            
demandes dels pares.  

Al mateix temps, l’equip directiu ha mantingut contacte amb les mares delegades de cada curs               
per obtenir informació sobre com anaven avançant les tasques de tutoria. També s’ha             
mantingut contacte habitual amb la presidenta de l’APIMA per recollir aquelles informacions            
relatives al funcionament de les tasques escolars. S’ha anat fent un retorn a les famílies i al                 
professorat.  

3.7.2. De l’activitat del professorat 

L’activitat metodològica del professorat ha anat canviant a mesura que l’estat d’alarma s’anava             
estenent. En una primera fase els tutors s’organitzaren enviant tasques a l’alumnat amb             
fórmules diverses, via mail, a través de mares delegades, via whatsapp, obrint plataformes             
digitals. En una segona fase, a primària, es va decidir crear un sistema comú i es va apostar                  
pels classroom, on tutors i especialistes pogueren penjar les seves activitats. Vàries tutories             
optaren també per continuar a més del classroom amb els sistemes que anteriorment             
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utilitzaven i que donaven resultats, com el cas de les classes online en petit grup o individuals.                 
    

A infantil s'han enviat les feinetes mitjançant el whatsapp de la mare tutora, email i a vegades a                  
través de google photos. 

 

 

3.7.2. De l’activitat de l’alumnat 

L’alumnat i famílies han hagut de fer un gran esforç per treballar amb les noves metodologies,                
sobretot a infantil i als primers cursos de primària, on encara els infants no són destres en les                  
eines digitals. El pes de l'educació a distància ha estat compartit pel professorat i els pares.                
Evidentment s’ha vist una millora i un avanç notable de l’alumnat vers la competència digital a                
mesura que s'allargava l’estat d’alarma.  
L’alumnat en gran majoria ha respost donat una resposta exemplar de dedicació, esforç i              
actitud amb l’escola. Hi hagut un grup d’alumnes molt minoritari, degut a les poques destreses               
familiars amb les noves tecnologies o per la seva desconnexió social que s’ha vist perjudicat               
per tot el procés de confinament. Els tutors han fet arribar per altres vies les tasques i han                  
obtingut en la majoria de casos respostes favorables, els casos que no tenen una resposta               
adequada seran analitzats a les juntes d’avaluació i es prendran mesures i eines de millora,               
així com el balanç del possible desfasament curricular.  

 

3.7.3. Conclusions derivades d’aquest seguiment / propostes de millora 

Hem demanat a les famílies que fessin una valoració de la resposta que havia tengut l’escola                
davant l’estat d’alarma i és evident que, al costat de valoracions positives, també hi han hagut                
errors i mancances que delaten algunes contradiccions en les valoracions que es fan des de               
diferents mirades. Consideram que les valoracions han d’anar acompanyades d’indicadors          
objectius que aportin validesa a aquestes anàlisis des de l'honestedat de tots. Amb l’objectiu de               
millora, seria bo que cada un de nosaltres llegís amb deteniment aquestes impressions de les               
famílies i n’extreguem una lectura en positiu i mai des de l’aprensió. És obvi que la                
presencialitat no es podrà suplir mai per l'ensenyament telemàtic però plantejar aquesta dualitat             
és estèril atès que la primera opció no era viable durant dos mesos i mig llargs de confinament.                  
Per tant, la feina telemàtica era l’única possible i gràcies a la tecnologia hem pogut mantenir un                 
vincle amb les nostres famílies. I s’ha comprovat que les dificultats d’alguns professionals en              
aquest àmbit els ha privat d’ampliar les estratègies i opcions metodològiques en favor de              
l’alumnat. Es fa necessari, doncs, un pla TAC, més que mai. 
Entenem que encara podem millorar molt més en la coordinació, que hem de seguir valorant               
tot el procés d’estat d’alarma per trobar noves eines per millorar l’ensenyament. I que aquestes               
eines han de ser comunes i que han de ser les mateixes per tot el professorat. S’ha d’establir                  
indicadors reals, eines mesurables i quantificables, per saber si la nostra tasca docent està              
funcionant, és activa i respon a les necessitats de tot l’alumnat. 

 

3.8. Principals actuacions realitzades per minimitzar els efectes de la bretxa digital dels             
alumnes (impacte en l’alumnat. mesures adoptades) 
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Hem lliurat 4 dispositius electrònics (croombooks) a quatre famílies que no en disposaven. 

 

3.9. Valoració global del seguiment de les activitats d’ensenyament - aprenentatge a            
distància. 

Periòdicament el cap d’estudis s’ha comunicat amb els tutors i especialistes per valorar el              
procés d’ensenyament a distància. S’han fet reunions de cicle i d’equips docents. També s’ha              
establert una comunicació amb les mares delegades de curs per valorar les tasques             
encomanades (realització, periodicitat, retorn,...). S’ha atès també a les demandes dels pares            
sobre temes curriculars.  
Els mestres han compartit amb la resta de professionals i l’equip directiu les tasques              
proposades. Posteriorment cada tutoria i especialista ha creat un classroom. 
 

3.10. Activitats presencials durant les fases 2 i 3 

De la fase 2: 
 
Seguint les instruccions de la Conselleria, i des de la interpretació que vàrem concloure,              
lliurarem una circular a les famílies de sisè informant d’aquestes classes. En principi, es varen               
inscriure 5 alumnes però amb qüestió de dos dies vàrem arribar a 17 alumnes. Davant l’allau                
de peticions i de la demanda de les famílies, vàrem optar per obrir la convocatòria a totes els                  
alumnes perquè vàrem considerar: 
- Que l’alumnat de sisè és el que s’havia vist més greument perjudicat atès que no havia pogut                  
participar del viatge d’estudis; se’ls havia privat de la festa de final de curs, tan important per a                  
ells, pel seu comiat especial i perquè tenien al seu horitzó l’ingrés proper a l’institut. 
- Que, al nostre entendre, mereixien un final digne i un acompanyament afectiu i emocional que                
ens reclamaven i necessitaven.  
- Perquè disposavem dels mestres necessaris i aquests havien mostrat la seva disposició. 
- Tot aquest procés ha estat informat a l’inspector de referència que n’ha tengut coneixement. 
 

3.10.1. nivells on s’han dut a terme i nombre d’alumnes per nivell 

El nivell on s’han dut a terme les classes presencials ha estat al curs de 6è de primària i hi han                     
participat un total de 17 alumnes d’un total de 19. Ateses les circumstàncies de l’estat d’alarma i                 
per tal d’assegurar les mesures de protecció, s’han fet 4 grups de 5, 5, 4 i 4 alumnes                  
respectivament. Les session s’han dut a terme en dues aules.  

 

3.10.2. periodicitat 

Els 4 grups esmentats participaven de les sessions dos pics a la setmana: uns els dilluns i els                  
dimecres i la resta, els dimarts i els dijous. Ja que quedava un cinquè dia, el divendres, s’ha                  
adoptat per una nova organització que configurava tres grups i cada un d’ells ha participat de                
dues sessions en les tres setmanes que ha durat aquestes activitats presencials.  
Aquestes sessions es varen iniciar el 27 de maig i varen finalitzar el 19 de juny. L’horari ha sigut                   
de les 9 h a les 13 h del matí diàriament.  
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3.10.3. nombre de professors que hi han participat 

Hi han participat un nombre de sis mestres: el tutor, els mestres que intervenien en aquest grup                 
( especialista d’anglès, especialista d’educació física i mestra de suport) a banda del cap              
d’estudis i director. Un mestre, que actuava sobre el grup no ha participat atès el dictamen del                 
Departament de Riscos Laborals i ha quedat exempt.  
 

3.10.4. àrees, matèries o mòduls dels quals s’ha fet tutoria/seguiment presencials 

S‘ha optat per impartir suport en les següents matèries: llengües, matemàtiques, projectes,            
anglès, estratègies de càlcul, geografia i història i música.  
*S’adjunta la graella d’organització per a una millor comprensió del projecte. 
 
 

SEMANA 
1 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
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ÈS 
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DIVENDRES 5 DE JUNY DIVENDRES 12 DE JUNY DIVENDRES 19 DE JUNY 

GRUP W  GRUP X GRUP X  GRUP Z GRUP W  GRUP Z 

 

GRUP A: Marc, Harry, Sami, Sofia.  
GRUP B:  Aina R., Marina C., Leo, Aina B.  
GRUP C: David, Joan Miquel, Ainara, 
Carmen.  
GRUP D: Marina Z, Lúa, Lluís, Darío, Toni?  

GRUP W: Marc, Harry, Sami, Sofia, Aina B.  
GRUP X: Aina R., Marina C., Leo, Ainara, 
Carmen, Lluís. 
GRUP Z: David, Joan Miquel, Marina Z, 
Lúa, Darío, Toni? 

 
De la fase 3: 
 
D’acord amb la resolució que va publicar la Conselleria el dia 6 de juny, l’equip docent del                 
centre va organitzar la reincorporació dels alumnes des de 4t d’infantil fins 5è de primària.               
Vàrem tenir en compte les limitacions d’espai i no vàrem adoptar un criteri restrictiu com en                
moltes altres escoles sinó que vàrem admetre totes les sol·licituds que ens varen arribar. Els               
nostres infants tenien moltes “ganes d’escola” i vàrem considerar que mereixien un altre final de               
curs al previst. Per una banda, vàrem atendre les sol·licituds de les famílies, les propostes dels                
mateixos tutors i no va ser necessari les propostes de l’equip directiu. A partir de dia 10 de                  
juny varen dur a terme les tutories presencials a tots els cursos. Per tal de poder compaginar la                  
feina telemàtica amb la presencial i per tal de facilitar la feina a les famílies amb germans, es                  
van ubicar les tutories presencials els dilluns, dimecres i divendres  
 

CURS alumnes proposats pe
l’equip directiu 

alumnes proposats pel 
tutor/a 

sol·licituds de les 
famílies 

TOTAL 

4t d’infantil   9 9 (47 %) 

5è d’infantil   15 15 (83 %) 

6è d’infantil   12 12 (63 %) 

1r de primària  2 3 5 (35 %) 

2n de primària  4 (un alumne no ha 
pogut assistir-hi) 

17 17 (81 %) 

3r de primària  2 10 10 (100 %) 

4t de primària  1 10 11 (68 %) 

5è de primària  1 9 10 (55 %) 

6`de primària  3 (un alumne no ha 
pogut assistir-hi) 

 

14 17 
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Tots els cursos    106 (67 %) 

 

Annex 1 

a) Currículum no impartit de cada àrea, matèria o mòdul 

 
- Cicle Infantil: La metodologia emprada a Educació Infantil permet treballar sempre de             
manera globalitzada i continuada, sense seqüenciar els continguts. Ens ha faltat aprofundir en             
la majoria  d’ells però estan tots treballats. 
-Primària: 
- 1r de primària:  
- Competència matemàtica: unitats de longitud, capacitat i massa. Posicions relatives de les             
rectes. Recull de dades de l’entorn. Sumes duent. Dades qualitatives i quantitatives            
(probabilitat). 
- Competència lingüística: signes de puntuació: coma, dos punts i punts suspensius. Ordre             
alfabètic. Dígrafs. Separar un text en paràgrafs.  
- Competencia natural: màquines i eines senzilles. Propietats dels materials.  
- Competència social: components de l’Univers. Idea de prehistoria.  
- 2n de primària: 
- Competència lingüística: signes de puntuació, sinònims i antònims, noms comuns i propis,             
paraules derivades.  
- Competència matemàtica: estimació, probabilitat, orientació en un plànol i en l’espai, elements             
de les figures planes (geometria).  
- Competència en ciències naturals: matèria i energia (bloc 4).  
- Competència en ciències socials: viure en societat (bloc 3) 
- 3r de primària: 
- Competència lingüística (castellà i català): les normes d’accentuació; les paraules           
polisèmiques; identificació i classificació dels pronoms personals; reconeixement de subjecte i           
predicat identificant el verb. 
- Competència en ciències naturals: classificació dels materials; utilització d’algun procediment           
per mesurar la massa; òrgans implicats en la nutrició i relació; característiques de les funcions               
vitals de l’ésser humà.  
- Competència en ciències socials: diferència entre temps atmosfèric i clima; concepte de zona              
climàtica; estació meteorològica; la Unió Europea i els seus estats principals; demografia i             
població, problemes actuals de població; matèries primeres i producte elaborat; els tres sectors             
de les activitats econòmiques. 
- Competència matemàtica: geometria, estadística i probabilitat. 
- 4t de primària: 
- Competència matemàtica: mesura, geometria, estadística i probabilitat 
- competència lingüística: conceptes gramaticals (tipus d’oració, subjecte, predicat, nucli,          
complements, pronoms personals, pronoms febles i forts, verb, adverbi, preposicions,          
conjuncions), ortografia. 
- 5è de primària: 
- Competència matemàtica: geometria, estadística, probabilitat. 
- Competència lingüística: exposició oral, ortografia bàsica i conceptes lexics  i gramaticals.  
- 6è de primària:  
- Competència matemàtica: recta numèrica, coordenades, simetries i girs, unitats de mesura,            
potenciació, construcció de polígons regulars, la circumferència, el cercle i el nombre pi. 
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- Competència lingüística: exposició oral, ortoagafia bàsica i conceptes gramaticals. 
- Ciències naturals: selecció i organització d’informació, elaboració d’un projecte individual o en             
equips,  
- Ciències socials: 
- Mestres de suport i especialistes: 
- Anglès: no s’ha treballat el bloc speaking. 
- Música: No s’ha fet la part escènica. 
 

b) Modificacions dels criteris de qualificació i de recuperació 

No n’hi ha hagut. 

 

c) Valoració dels resultats acadèmics 

Cal destacar com és evident que la situació ha estat molt complicada i del tot insòlita i                 
inesperada. El nostre centre és inclusiu, creu en la cohesió de grup i en l'aprenentatge               
cooperatiu i, per tant, les dinàmiques d’aula i la utilització dels suports que es duen a terme van                  
en aquesta direcció. Atès que el confinament ho feia impossible, les classes telemàtiques no              
han pogut suplir a les classes presencials. Tot i així, s’ha fet un gran esforç perquè els                 
perjudicis fossin mínims. És evident però que el fet de no tenir classes presencials crea               
distància social i d’aprenentatge efectiu entre l’alumnat. Amb tot, valoram la gran implicació de              
la immensa majoria de les famílies i de l’alumnat que ha fet que tot el procés viscut no hagi                   
significat una desconnexió total entre l’escola i l’alumnat. 

 

d) Incidència de la situació de no presencialitat en els resultats: 

- Cicle infantil: la no presencialitat ha perjudicat a tots els infants. A Infantil el contacte i el                  
suport per part de l’adult és imprescindible, no tenen autonomia suficient per fer el treball               
telemàtic.Les situacions personals de cada família hauran condicionat el poder realitzar les            
tasques proposades. També la no convivencia a l’aula i amb el grup fa que es perdi tota la                  
intencionalitat metodològica de l’etapa. 
- 1r de primària: la no presencialitat ha perjudicat a l’alumnat més vulnerable.  
- 2n de primària: la situació de no presencialitat ha dificultat que els alumnes amb més                
dificultats (en qualsevol aspecte) hagin pogut realitzar totes les activitats encomanades. 
- 3r de primària: la situació no presencial no ha tingut incidències significatives en els resultats.                
Dur a terme videoconferències diàries ens ha permès mantenir un contacte emocional amb els              
infants acompanyant-los en la realització de les tasques, ampliant coneixements a partir dels ja              
adquirits i reforçar-ne altres. Han mostrat motivació fins al darrer dia, en part pel descobriment               
de les eines telemàtiques, el correu electrònic, el classroom, els hangouts... 
- 4t de primària: la no presencialitat ha perjudicat l’alumnat més vulnerable. 
- 5è de primària: la no presencialitat ha perjudicat a l’alumnat més vulnerable 
- 6è de primària: evidentment el treball no presencial condiciona el resultats. Com s’ha              
comentat en altres punts, l’aprenentatge social, el seguiment i l’atenció individualitzada queden            
condicionats a altres aspectes com la voluntat, la motivació o el seguiment que es fa des de                 
casa. Per tot això, el recull de registres i observacions i, en definitiva, els resultats obtinguts són                 
més subjectius que mai. A més, com es refelxa en el punt anterior, hi ha continguts o objectius                  
que no s’han treballat. D’altra banda, cal destacar positiviment determinats casos que han             
demostrat una gran autonomia, iniciativa i interès per l’aprenentatges. 
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- Mestres de suport i especialistes: 
- Anglès: la no presencialitat ha perjudicat a l’alumnat més vulnerable.  
- Taller de poesia: hi ha hagut alumnes que no han seguit amb regularitat les tasques                
encomanades. 
 

e) Incidència en l’alumnat amb nese i coordinació amb l’equip de suport i/o amb el               
departament d’orientació: 

- 6è d’infantil: pel que fa al nin diagnosticat, s’ha tengut un contacte més personalitzat i s’han                 
adaptat les tasques i propostes al seu nivell d’aprenentatge. La família ha tengut molt bona               
resposta i han fet tot el que se’ls ha proposat. 
S’han fet dues reunions amb l’orientador del centre i s’ha parlat en una ocasió amb ASPACE. 
- 1r de primària: no s’ha dut a terme cap reunió amb l’equip de suport ja que ha estat suficient                    
el contacte tutora-família.  
- 2n de primària: s’ha realitzat una reunió amb l’Orientador i una família per donar pautes                
d’actuació i tranquil·litzar-los davant la situació viscuda.  
- 3r de primària: no hi ha alumnat nese. 
- 4t de primària: s’han adaptat algunes tasques per a l’alumna amb nese 
- 5è de primària: s’ha dut a terme una reunió de coordinació amb l’orientador. 
- 6è de primària: S’ha dut a terme una reunió de coordinació amb l’orientador. En algun cas, el                  
treball no presencial ha afectat negativament a l’alumnat nese que no compta amb el seguiment               
i suport de la família. En aquest casos s’ha observat una disminució del rendiment que es                
reflexa en retards, baixa qualitat de les produccions i poca participació en els canals de               
comunicació establerts.  
 

f) Valoració dels canvis metodològics adoptats a partir a la suspensió de l’activitat             
educativa presencial 
 
- Educació Infantil: a Infantil hem necessitat per complet de les famílies. Sense la seva               
participació no hauria estat possible cap tipus de comunicació. No feim cap valoració positiva              
en absolut de l’ús de les noves tecnologies a Educació Infantil 
- 1r de primària: valoració molt positiva. Gran suport de les famílies.  
- 2n de primària: valoració molt positiva. Ha estat imprescindible el suport de les famílies per a                 
poder treballar de manera telemàtica.  
- 3r de primària: la valoració és molt positiva. Els infants han après a usar eines Google. No                  
obstant, no s’ha de caure en l’excés. Cal agrair a les famílies la gran implicació. 
- 4t de primària: valoració molt positiva, totes les famílies s’han implicat al màxim dins les                
seves possibilitats. Sense elles, la feina a distància hauria estat impossible.  
- 5è de primària: valoració molt positiva. Molta participació per part de la majoria de les                
famílies.  
- 6è de primària: cal destacar que els canvis metodològics adoptats han suposat l’adquisició              
d’habilitats relacionades amb les competències en autonomia, iniciativa, competència digital i           
aprendre a aprendre. Tot i això, el ritme de treball i el rendiment de l’alumnat ha anat disminuint                  
al llarg d’aquest període. En un primer moment, la motivació eren excel·lents però, poc a poc,                
aquest interès ha anat a menys i s’ha vist visible en la participació, el retard en les entregues, la                   
demanda d’ajuda, etc. 
- Mestres de suport i especialistes: 
- Anglès: molt positiva. Gran suport de les famílies.  
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- Taller de poesia: els alumnes han incorporat una manera diferent de fer feina mitjançant               
correu electrònic primer i classroom després, que ha possibilitat que han continuat aprenent             
continguts nous i n’han realitzat les tasques. 
- Música: Difícilment els canvis realitzats metodològics han suplit a la classe presencial (que              
creim gairebé imprescindible a la classe de música) així i tot, hi hagut un feedback important                
que ens ha ajudat a conservar els aprenentatges adquirits.  
 

Annex 2 
 
Pla de recuperació i reforç per l’alumnat que ha de recuperar l’àrea/matèria/mòdul en la              
convocatòria de setembre i per aquells alumnes que presenten dificultats tot i haver             
superat l’àrea/ matèria/mòdul per al curs 2020 - 202 
 
No n’hi ha 
 
Annex 3 
 
Pla de seguiment de pendents i d’atenció a l’alumnat que no ha promocionat 
 
No n’hi ha 
 

 
 
4. ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CURS 
 
En termes generals, hem seguit l’horari amb els criteris pedagògics prevists a la PGA. Les               
substitucions dels professors, sempre que les hem pogut preveure, les ha planificat el cap              
d'estudis, per tal d'atendre els alumnes de la millor manera possible. 
 

a. Valoració i anàlisi de l’horari i criteris pedagògics utilitzats per a la seva elaboració.  
 

Encaixar totes les peces, unit amb el procés de renovació en què es troba immersa l’escola, no                 
és una tasca gens fàcil. Prenem nota de totes les dificultats que van apareixent i de les millores                  
que cal introduir. Però tot, tot és difícilment assolible. En feim una valoració positiva. 
 

b. Valoració i anàlisi de la utilització dels recursos i instal·lacions.  
 
Tenim a disposició diferents espais comuns. S’ha seguit transformat l’antiga aula d’informàtica,            
anomenada ES TALLER i en aquesta hi té lloc el taller d’art de de 1r i 2n cicle i les sessions de                      
religió. També, l’espai alberga el Ipads de l’escola a disposició de tots els cursos; hi resten 5                 
ordinadors i s’hi ha afegit el centre de recursos i de material didàctic, habilitat per na Dolça                 
Feliu. En aquest espai, na Carol Ferrer, la mestra de religió ha fet una bona feina per organitzar                  
i ambientalitzar l’espai. Dos grans prestatges ens serveixen per albergar el centre de recursos.              
Cal donar més potencial a aquest espai i que sigui encara més utilitzat. 
Com a d’altres espais comuns, també hem comptat amb el menjador, habilitat fins les 13:00 h,                
moment en que entra en funcionament el menjador escolar, on s’hi duen a terme dos tallers de                 
cuina i hi han instal·lats tres armaris per albergar tot el material d’aquests dos tallers.  

34 

https://mail.google.com/mail/u/1/#m_3507198962153636637___RefHeading___Toc3618_1718293951
https://mail.google.com/mail/u/1/#m_3507198962153636637___RefHeading___Toc3620_1718293951


 

A la sala de l’AMIPA hi tenim el registre de l’escola i els llibres del programa de Reutilització de                   
Llibres i Material Didàctic. 
Tant al taller, com al menjador i la l’aula de l’AMIPA, es troba un horari a disposició de tots els                    
mestres per a la seva ocupació i ús. 
El pati s’utilitza profusament i les taules de fusta i els espais de gespa seveixen perquè nins i                  
nines llegeixin, investiguin, explorin… També feim un ús intensiu de l’espai exterior de l’àrea de               
serveis davant l’aula d’anglès on els alumnes llegeixen, preparen cançons, cerquen informació,            
etc. 
I ja tenim un hall com no havíem tengut mai. És la porta de l’entrada a l’escola i és la nostra                     
tarja de presentació: tenim a Mestre Guillemet; a les nostres famílies, als mestres, als              
representants de l’Ajuntament, als delegats de l’escola, al personal no docent, als representants             
del consell escolar, a la nostra estimada Maria… Gràcies a Xisca Jaquotot per emmarcar als               
mestres de l’escola!  
S’ha cobert una necessitat des de feia molt de temps: una pantalla digital a la sala de mestres                  
que ens serveix de suport visual als claustres, consells escolars i sessions de formació. I               
encara li podem donar molt  joc quant a les seves prestacions 
Els canvis metodològics que s’estan donant a l’escola ens obliguen a una reubicació dels              
espais i el seu ús. Estarem atents a les necessitats i a les potencialitats dels diferents espais. 
 

5. AVALUACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DE CADA UN DELS PROJECTES         
INSTITUCIONALS I DELS PLANS DE CENTRE 

a. Projecte educatiu de centre (PEC): s’ha actualitzat per complet i se sotmetrà a votació per                
a la seva aprovació. Era una necessitat imperiosa renovar-lo després de 6 anys de vigència. 
b. Projecte lingüístic: aprovat fa tres anys i desenvolupant-se 
c. Reglament d’organització i funcionament del centre (ROF): es va actualitzar           
profundament i s’aprovà el curs passat. 
d. Pla d’Atenció a la Diversitat (PAD): hem aplicat el Pla d'Atenció a la Diversitat.  
e. Pla d’acollida de l’alumnat: s’ha aplicat amb els alumnes que s’han incorporat a principi de                
curs però no als que ho han fet una vegada començat, ja que en aquest curs no n’hem tengut                   
cap. Per contra, hem tengut 1 baixa a primària i una altra d’infantil de tres mesos que es va                   
reincorporar novament. 
f. Pla d'Acció Tutorial:  s’ha aplicat. 
g. Pla d’acollida del professorat: s’ha aplicat amb els 7 mestres nous 1 ATE que s’han                
incorporat a l’escola. 
h. Pla de Convivència: s’ha aplicat des de les diferents tutories i quan ha fet falta, hi han                  
intervingut cap d’estudis i director. 
 

6. AVALUACIÓ DE: 

a) Pla de formació del professorat. 

Ha pres forma a través de la formació de centre, amb seguiment des del CEP d’Inca. Hem                 
comptat amb la coordinació i seguiment de Joana Llabrés i amb 1 ponent (Joan Jordi Muntaner)                
amb el que hem revisat les diferents situacions d’aprenentatge de l’escola, la definició del              
currículum i l’abordatge de l’avaluació competencial. Agraïm i reconeixem la tasca de tots ells i               
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sobre tot a Tomàs Siquier que s’ha fet càrrec de la coordinació del seminari i se n’ha encarregat                  
de tot el volum de feina administrativa que el pla ha requerit.  
El cap d’estudis ha assistit a les reunions de formació organitzades pel CEP de Palma. 
En aquesta formació, hem dedicat molt de temps al model d’avaluació competencial. Aquest és              
un element complex que exigeix un profund debat pedagògic perquè el l’arrel del sistema              
d’ensenyament- aprenentatge i cal que hi avancem i arribem a un model vàlid, que valori               
justament i objectivament l’aprenentatge dels nostres alumnes. Ara per ara, si analitzam els             
informes d’avaluació, el resultat és millorable. Hi ha una gran desigualtat entre els cursos i això                
no beneficia ni va en la línia de centre que hem de defensar. Per, tant, es fa necessari culminar                   
el treball que hem iniciat i que l’impacte final recaigui en els informes d’avaluació que rebran les                 
famílies, el resultat del qual ha de millorar substancialment.  
 
* S’annexa la memòria de formació a aquesta memòria. 

 

b) Pla de convivència.  

S’ha abordat 1 cas significatiu amb un alumne de 6è que presentava conductes disruptives.              
Aquest alumne, forma part del programa NESE, per dificultats específiques d’aprenentatge,           
relacionades amb TDAH. Durant tot el curs se li ha fet seguiment per part de tutor i orientador                  
de la seva evolució i s’han plantejat aquelles mesures i adaptacions més adients per respondre               
a les necessitats educatives de l’alumne. No obstant això va ser a partir de novembre que es                 
van posar en marxa altres intervencions de tipus conductual arran dels fets que descrivim a               
continuació: 
El dia 5 de Novembre de 2019, l’alumne esmentat es trobava a la biblioteca pública i va trobar a                   
un ordinador obert amb l’usuari d’un company de classe. Així, des del compte del seu company                
va remetre missatges a una altra companya de la seva classe. En principi semblava una               
declaració amorosa entre alumnes en fase de pubertat, però davant de la reacció de la seva                
companya, ell va utilitzar expressions obscenes i vexatòries fora de context. Al dia següent la               
nina va informar al seu tutor del que havia passat i aquest va prendre diferents mesures com,                 
privar a l’alumne de la possibilitat de tornar usar el seu compte fins a nova ordre, informar al                  
cap d’estudis i director dels fets ocorreguts, i informar als pares dels protagonistes de l’incident.               
De la mateixa manera es va dur a terme una sessió restaurativa dins l’aula on l’alumne va                 
demanar disculpes i es va parlar sobre el que havia succeït. 
A partir d’aquesta situació el centre va decidir posar en marxa diferents accions per donar               
resposta a les necessitats educatives de l’alumne i aconseguir millorar la seva conducta dins i               
fora del centre. Entre les diferents mesures que es van posar en marxa destaquem aquestes: 

- Seguiment diari de la conducta de l’alumne, establert en un acord educatiu implicant a la                
família, tutor i direcció del centre.  
- Establiment de fites en positiu a casa i al centre per poder participar de certes activitats com el                   
viatge d’estudis.  
- Tutorització i seguiment individual de l’alumne per part del tutor i de l’orientador. Revisió             
diària del quadern de conducta per part del Cap d’estudis a les 14’00, i de l’orientador dijous i                  
divendres.  
- Passació del Cesc. Anàlisi de les relacions dins el grup. Per propostes d’activitats i               
dinàmiques. 
- Sessió de tutoria relacionada amb l’afectivitat, sentiments i coeducació. Sessió tutorial per             
parlar de l’ús inadequat dels mitjans tecnològics… 
- Xerrada del Policia tutor/S.socials sobre el tema del ciberassetjament. 
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- Coordinar amb la família el seguiment i mes mesures proposades. Control del quadern i de                
conducta i aplicació efectiva de les conseqüències establertes en funció de la conducta del seu               
fill. Prioritzar el reforçament positiu. Treballar per establir un vincle afectiu entre la mare i el nin. 
- Oferir a la família la possibilitat de participació d’altres serveis, Serveis socials, PTSC,              
assessorament psicològic per treball del vincle afectiu. 
- Pràctiques restauratives amb la nina i la seva família per restaurar la relació entre ells, i               
oferir seguretat a la família de que no es tornaran a repetir aquestes conductes. 
- Implicar al policia tutor del poble per tal de fer una acompanyament individual fora del centre                 
que permeti seguir l’evolució, relacions i possibles necessitats de l’alumne al carrer. 
Els resultats del seguiment conductual que es va posar en marxa van ser molt satisfactoris, en                
quan a una millora significativa de la conducta de l’alumne dins l’aula. La mare es va implicar                 
en totes les actuacions acordades i revisava diàriament el quadern. El policia tutor es va reunir                
amb el centre i amb la mare per coordinar les visites o entrevistes individuals de seguiment. 
 
Cal dir que es va produir un incident greu, durant el mes de gener quan la mare de l’alumne va                    
renyar-lo davant d’altres companys i pares del centre utilitzant unes formes gens apropiades i              
un llenguatge poc respectuós i vexatori. Aquest fet va provocar que el director del centre i                
l’orientador es reunissin amb la mare, destacant la gravetat dels fets i les conseqüències              
negatives que aquesta manera d’actuar podien tenir sobre en l’alumne. La mare va mostrar              
empenediment pel que havia passat i va reconèixer que havia actuat molt malament. Va              
justificar la seva conducta perquè passava un moment personal molt complicat per diferents             
circumstàncies. Vam arribar al compromís d’iniciar un treball terapèutic amb la seva parella per              
aconseguir millorar el vincle materno-filial. 
Totes aquestes actuacions es varen veure interrompudes per l’arribada del Covid-19. Durant            
aquest confinament aquest alumne ha seguit les tasques proposades de forma intermitent i             
amb un cert retard en les entregues. S’ha mantingut el contacte a través de les eines google                 
(hangouts, gmail, meet, classroom, etc) però la seva participació i implicació ha anat minvant              
durant aquest període de suspensió de classes presencials. 

ACORD EDUCATIU I MEDIACIÓ AMB SISÈ DE PRIMÀRIA 

D’altra banda, sha constatat problemes de relació entre un mestre de suport i la classe de 6è i                  
un cas d’un alumne d’aquesta classe amb el mateix mestre. Hi ha intervingut l’orientador del               
centre i el director de l’escola. Durant el mes de gener es varen produir una sèrie d’incidents a                  
la classe de 6è amb el mestre de suport. Una vegada escoltades les dues parts, es va posar en                   
evidència l’existència de desacords entre els alumnes i el seu mestre sobretot en relació a la                
manera de gestionar la classe i la resolució de conflictes. Per això es va proposar al mestre i                  
als alumnes la possibilitat de dur a terme una mediació per part de l’orientador. Aquesta va ser                 
acceptada per les dues parts amb bona predisposició. Primer es van arribar a una sèrie               
d’acords amb el mestre i amb els alumnes. Després d’una sessió preparatòria amb el grup               
classe es va dur a terme una sessió de mediació entre les dues parts, mestre i grup. En                  
aquesta sessió es varen establir una sèrie d’acords de funcionament plasmats en un contracte              
educatiu d’un mes de duració, que incloïa la realització d’una activitat conjunta en el cas de                
compliment de l’acord part de les dues parts. El resultat d’aquest acord va ser molt positiu,                
segons la valoració feta per les dues parts. La conducta dels alumnes va millorar molt durant                
les classes amb el mestre de suport i aquest valorà molt positivament el canvi d’actitud dels                
seus alumnes. La situació del Covid-19 i les circumstàncies associades han fet que no ha sigut                
possible mantenir i valorar amb el temps l’evolució d’aquesta intervenció. 
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c) Pla d’actuacions de l’equip de suport 

Vegeu l'annex 3. 

 

d) Programació de serveis i d’activitats complementàries i extraescolars 

Menjador escolar 

El menjador escolar és un servei al que donam molta prioritat des de l’escola. Els alumnes no                 
sols hi mengen. Interioritzen normes socials i de convivència; aprenen a menjar de tot; a               
utilitzar bé els coberts; a no deixar menjar al plat; a portar una dieta equilibrada... Una mitjana                 
de 29 alumnes diaris han fet ús del servei enfront dels 30,6 del curs passat. Per tant, s’ha                  
seguit una tendència a la disminució i ens situam molt enfora de la mitjana de 36 de fa tres                   
cursos. 
L’alumnat ha estat atès per 2 monitores, l’ATE de l’escola, una emplatadora i sols dos mestres                
en diferents torns. El dijous, cap mestre no ha fet atenció als alumnes ateses les obligacions                
acadèmiques que tenen aquest dia. Volem destacar que el monitoratge i la nova emplatadora              
d’aquest curs han estat dels millors que recordam. Les monitores es coordinen bé, atenen als               
alumnes satisfactòriament i no es donen situacions conflictives significatives com en d’altres            
cursos i això ens fa pensar en la seva continuïtat de cara al futur. 
Per 3r any, hem comptat amb el servei de Maduixetes. La direcció ha fet un seguiment                
continuat del servei per tal de procurar un servei de qualitat als usuaris i s’han introduït totes les                  
millores que s’anaven detectant i que mestres i APIMA ens feien arribar. Però el servei ja no té                  
recorregut i necessita un canvi des de fa temps. 
Per tot això, hem continuat lluitant amb un model diferent de menjador amb un caràcter               
municipal, ecològic i integral. I s’han donat passes importants a base de feina i coordinació               
entre l’escola, l’Ajuntament i l’Amipa 
Una vegada aprovat el pressupost i la concessió de l’obra de remodelació de la cuina, ara                
caldrà dissenyar un conveni i clàusules administratives que assegurin un model de menjador             
molt diferent al que tenim ara i que veuria la llum el curs 20/21. Caldrà treballar molt i bé i així                     
podrem culminar una idea que gestam des de fa molt de temps. L’escola rep, per tant, una molt                  
bona notícia! 
Però mentre això no arriba, el servei de menjador, és estratègic per a l’escola atès que dóna un                  
servei insubstituïble per a les famílies i afecta gairebé a un terç del total de l’alumnat. Valoram                 
el treball de les monitores que hi han prestat servei ( Maria de Lluc Arrecio i Sandra Capellà a                   
més de l’ATE (Marga Catany), i de l’emplatadora (Magdalena Colom). D’altra banda, en aquest              
curs, els alumnes, encarregats de taula han augmentat la seva participació en les tasques de               
servir la taula i aquests s’hi han sentit valorats de forma molt positiva.  
Continuam valorant com a positiu la disposició de les taules en grups de 8 persones, facilitant la                 
comunicació i el seguiment de l’alumnat. 
Després del dinar, hem utilitzat el mateix menjador els dies de pluja i les taules exteriors del pati                  
com a espai perquè els nins puguin fer els deures de casa. S’han continuat fent ús de les                  
lliteres per permetre als més petits fer la migdiada i s’ha seguit la dinàmica de rentar mans i                  
dents, excel·lents hàbits de neteja. Hem fet servir les prestatgeries per guardar els raspalls i               
tubs de pasta de dents que els nins i nines s’han emportat a final de cada trimestre per                  
netejar-los a fons. A principi de curs hem revisat el document que regula el funcionament i                
l’organització d’aquest servei. Els mestres, les monitores i el concessionari el coneixen,            
l’aproven i el posen en pràctica. 

38 



 

Per acabar, hem continuat aprofitant les restes orgàniques, sobretot de fruita, que dos alumnes              
voluntaris porten periòdicament a la compostera de l'escola. 
 

 Escola matinera: 

L’escola matinera ha funcionat amb l’horari habitual de 7:30 h a 9:00 h. L’han atès dues                
monitores (Marta Salom i Sandra Capellà) que han estat contractades per l’empresa LÚDIC             
SERVEIS INTEGRATS i s’han mostrat suficients. Agraïm a totes dues i a LUDIC i reconeixem               
el seu treball al capdavant d’aquest servei que permet a les famílies la conciliació de l’activitat                
laboral i familiar. Una de les monitores presta el seu servei en horari complert i la segona ho fa                   
des de les 8:00 h fins les 9:00 h. El servei s’autofinança a través dels ingressos provinents de                  
les famílies. Per tal que l’escola no hagi hagut d’afegir més diners, s’han hagut d’apujar les                
quotes lleugerament. L’espai que s’ha emprat ha estat el menjador. Les monitores, obrin les              
portes de l’escola a les 8.45 h, mesura que s’ha mostrat positiva i que ha impedit que alumnes                  
no inscrits en l’escola matinera, poguessin romandre al recinte escolar sense vigilància. La             
mitjana d'usuaris ha sigut sensiblement superior a la del curs passat (25 usuaris mensuals,              
enfront del 21 del curs passat). La valoració és positiva. Hem enviat el certificat d'usuaris               
trimestralment, la memòria del curs 2019-2020, la sol·licitud per al curs 2020-2021 i el projecte               
a la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca 

 

Quant a les activitats complementàries,  cal fer-ne  la següent valoració: 

1. AFECTEN TOT EL CENTRE: 

 

ACTIVITATS VALORACIÓ 

- Berenada de bunyols Molt positiva 

- Decoració de l’escola amb pares i mares. Molt positiva per a tots els cicles 

- Mercadet de Nadal Molt positiva 

- Festa i concert nadalenc. Molt positiva 

- Celebració de Sant Antoni. Molt positiva 

- Carnestoltes Molt positiva 
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2. AFECTEN ELS GRUPS: 

ETAPA/CURS LLOCS VISITATS/ACTIVITATS DATA/VALORACIÓ 

CICLE INFANTIL   

5 anys  Sortida per l’entorn proper per cercar i identifica
figures geomètriques  

13 de Febrer -2on trimestre. Molt positiva

Tot el cicle Sortida al parc del poliesportiu  del poble. 
Observam el medi ambient a la tardor 

29-11-19  Molt positiva 

Tot el cicle Sortida al parc del poliesportiu  del poble. 
Observen també coses d'hivern 

24-1-20  Molt positiva 

Tot el cicle Sortida a la granja escola de Sa Pobla Estava programada pel 3r trimestre. No e
va poder realitzar, estavem en fases de 
prevenció Covid19. 

1r CICLE   

Tot el cicle - Museu Sa Bassa Blanca d’Alcúdia - 27/11/19. Molt positiva. Gratuïta. 

Tot el cicle - Natura Parc -11/12/19. Molt positiva. GratuÏta  

 Tot el cicle - Jardí Botànic de Sóller  05/03/20 Molt positiva. Bus pagat pel 
Consell de Mallorca. Bones monitores.  

2n - Observatori de Costitx - 14/11/2019. Activitat bastant cara. No va
complir expectatives.  

2n CICLE   

5è i 6è Ses Alqueries - Pou de Sencelles (Bicicleta) 25/10/2019. Molt positiva 

4t ADEMA (Escola de dentistes) 
Colònies Castell d’Alaró 

22/11/2019. Positiva 
 
Suspeses 

4t, 5è i 6è Pollentia 15/11/2019. Positiva 
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4t, 5è i 6è Palma, ciutat de llegenda 26/02/2020. Molt positiva 

5è i 6è Viatge d’estudis 10/05/20 al 15/05/2020. Suspesa 

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ORGANITZADES PER L’APIMA 

 

ACTIVITAT PARTICIPACIÓ VALORACIÓ 

 Inici de l’activitat Finalització de 
l’activitat 

 

Gimnàstica rítmica  

 

14 14 Valoració molt bona, han fet feina amb 
molta il·lusió i constància. 

Aula d’estudi 

 

6   6 En general ha donat molt bon resultat 
totes les activitats desenvolupades. Entr
les activitats han fet contacontes, joc 
lliure, gimnasia, relaxació i deures. 

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ORGANITZADES PER L’AJUNTAMENT 

ACTIVITAT PARTICIPACIÓ VALORACIÓ 

 Inici de l’activitat Finalització de 
l’activitat 

 

Ioga 18 14 Bona 

Zumba  12 10 Bona 

Pilates 12 14 Bona 
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Bàsquet 20 24 Bona 

Judo. Iniciació  

             23 

12 Bona 

Judo adults 6 Bona 

Anglès infantil 5 4 Al començament hi va haver algun 
problema pel nombre de participants per
pareix que finalment es va arreglar. Han
acabat el curs oferint classes online i 
sense cobrar als alumnes 

 

Anglès primària 6 6 

Anglès Adults 9 7 

Taekondo 4 4 Bona 

 

e) Programa de Reutilització de Llibres de Text i Material Didàctic 

Durant el curs 2019-2020 hem participat en el programa de Reutilització de Llibres de Text i                
Material Didàctic de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca. Cada alumne/a ha aportat             
al programa una quota de 45 € o 75 € per lot (en funció de la pertanyença o no a l’AMIPA). Hi                      
han participat 100 alumnes i 12 famílies s’han vist beneficiades pel descomptes establerts en              
ser família nombrosa i tenir matriculats( a infantil o a primària) els seus infants a l’escola 

Reunió de la comissió. 

A final de curs, vàrem reunir la comissió del programa per posar les bases del següent exercici.                 
Hi va assistir l’escola a través del seu director, secretària i coordinador del programa; l’APIMA               
representada per la seva presidenta i l’Ajuntament a través de la regidora d’educació i cultura.  
El programa ha rendit comptes donant fe de les adquisicions fetes. No hi ha hagut mal ús dels                  
llibres, com en d’altres cursos i no s’hauran d’imposar sancions. Aquest fet el valoram com a                
positiu. El programa ha comptat amb un superàvit d’uns 200 € que esdevindran romanent per a                
l’exercici futur. Tot plegat fan un pressupost de poc més de 12.900 €, molt importants per a                 
l’escola i al servei del procés d’innovació del nostre centre. El pressupost és sensiblement              
inferior al de l’any passat atès que preveiem una retallada en l’aportació de la Conselleria,               
encara no confirmat. 
Per al proper curs continuarem participant en el programa que ha sofert una profunda              
modificació. S’han aprovat unes quotes de 40 € i 75 € respectivament, igualant les de l’any                
passat i amb la voluntat de no apujar-les. Esperam una participació de 105 alumnes (el 100%).                
Aquesta diferència quant a les quotes transmet un senyal clar d’afavorir l’associació de les              
famílies a l’AMIPA. Així, una AMIPA amb més capacitat econòmica, reverteix el seu benefici en               
la mateixa escola. 
També hem aprovat els descomptes per a totes les famílies nombroses de l’escola amb tres               
modalitats diferents que van del 25 al 100 % de descompte a una quota en funció de les                  
circumstàncies.  
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La novetat d’aquest curs és que hem lliurat al costat de la circular, un argumentari per explicar                 
a les famílies en què invertim els diners ara que ja no adquirim llibres de text nous. 
S’ha de fer constar la incertesa quant a l’aportació de la Conselleria d’Educació, Universitat i               
Recerca i l’esforç, un any més, per part de l’Apima aportant 1.000 € i per part de l'Ajuntament                  
s’ha concretat una aportació de 2.500 €. 
Per al següent curs s’ha decidit que els diners del programa (12.900 €) s’invertiran en: 

- Llibres de lectura 
- Llibres de consulta per a projectes 
- Material informàtic 
- Material manipulatiu de matemàtiques  
- Agendes i fundes per a llibres 
- Folis i paper 
- Jocs de taula 
- Material per a tallers, ambients i grups interactius 

 

Organització dels llibres. 

Els llibres, el programa, han perdut la condició de llibre de text per passar a ser llibre de                  
consulta. Cada tutor/a ha disposat d’un espai específic dins l’aula per als llibres del programa,               
separats de la resta de llibres (els no reutilitzables), i n’hem establert les normes d’ús i la                 
distribució interna. Cada llibre ha tengut una numeració que informa del seu estat de              
conservació i ens serveix per imposar sancions als alumnes que no en fan un bon ús. Aquesta                 
mesura, és el quart any que ha entrat en vigor. 
En general, els llibres estan en bon estat i són aptes perquè siguin totalment reutilitzats. 
En finalitzar cada trimestre, hem retornat part dels llibres a l’arxiu de l’escola i, en finalitzar el                 
curs, els hem traslladat, part d’ells a l’arxiu i la resta a cada una de les aules i en aquests                    
espais els puguem revisar, recomptar i organitzar de cara al curs vinent. 
En el tercer trimestre, el coordinador ha dut a terme una revisió dels llibres per avaluar l’estat                 
dels llibres i decidir si calia sancionar les situacions d’un mal ús. 
El programa funciona bé i les situacions de mal ús ha millorat respecte de cursos anterior tal                 
com hem descrit.  
S’ha continuat emprant una fitxa que ha permès constatar l’estat dels llibres a principi de curs i                 
la seva comparativa al final del mateix.  
El coordinador ha fet revisió trimestral dels llibres que van per trimestres i a final de curs els que                   
són de tot l'any. 
El coordinador del programa, Guillem Alemany, a qui reconeixem i valoram la seva tasca, ha               
presentat, l’inventari complet per títols i per cursos del total de llibres que componen el               
programa. 
 

7. PARTICIPACIÓ I APORTACIONS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA (PROFESSORS,         
ALUMNES, PARES I MARES, PERSONAL NO DOCENT, AJUNTAMENT...) 

Quant als professors, cal fer esment a: 

- La baixa del mestre d’educació física per espai d’una setmana per un mestre interí, Lluís                
Fernández 
- La baixa per jubilació de Xisca Martorell per una mestra interina d’infantil, Antònia Maimó, a                
partir del febrer de 2020 
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- La baixa per malaltia de Jero Martorell per una mestra interina, Nena Cabrer que ha passat a                  
fer funcions de mestra de suport. 
- La baixa d’Antònia Soler que ha passat a la dedicació sindical completa i la seva baixa l’ha                  
coberta Laura Pomar que ha ampliat el seu contracte de mitja jornada d’AL, passant a exercir                
les funcions de tutora i mantenint també les funcions d’AL.  
 

Hem de dir que les substitucions s’han produït amb celeritat i no s’ha hagut d’alterar el normal                 
funcionament del centre. 
Reconeixem i valoram la feina de tots ells, a Nena Cabrer, Antònia Maimó, Laura Pomar i Lluís                 
Fernández 
 
Claustre: 
 
Cada primer dijous de mes hi ha hagut una reunió d’aquest òrgan, prèvia convocatòria oberta.               
A més dels punts de caràcter informatiu i organitzatiu (recursos econòmics disponibles,            
correspondència oficial, organització de festes i activitats previstes a la PGA…), ha estat una              
ocasió per debatre aspectes de caire pedagògic, propostes de millora de les circumstàncies             
que envolten la vida quotidiana de l’escola. A l’inici i al final de curs, les sessions han servit per                   
planificar el curs escolar o per avaluar-lo. 
Per tal de garantir l’assistència de tots els membres a aquestes reunions, no hi ha hagut                
mestres al servei de menjador durant aquests dies. 
Hi ha hagut 13 sessions de claustre (9 ordinàries i 4 extraordinàries). 
A banda d’això, hi ha hagut 5 sessions de claustres pedagògics dedicats als grups interactius i                
a l’avaluació, a més d’altres temes. S’han acordat 29 acords. 
 

Equips de cicle: 

Hem dut a terme periòdicament reunions de cicle. El/la coordinador/a de cicle ha anat prenent               
nota dels temes tractats a un llibre d’actes. Els integrants de cada equip de cicle han estat                 
els/les tutors/es dels grups i els/les especialistes. Valoram i reconeixem el treball dut a terme               
pels coordinadors de cicle: Rosa Escandell, Cata Martí i Jero Martorell, després substituïda per              
Tomàs Siquier. 

 

La comissió de coordinació pedagògica: 

La comissió de coordinació pedagògica s’ha reunit en 2 ocasions. s’han aprovat la distribució              
dels recursos econòmics del PIP i del Programa de Reutilització de Llibres de Text i Material                
Didàctic;  A banda, s’ha revisat i concretat el text del projecte educatiu de centre.  

 

Pares i mares: 

Sempre ens hem referit a les famílies com una part essencial a la nostra escola. Són el nostre                  
primer recurs i l’escola no seria com a tal sinó fos per les seves famílies. Tenen un paper                  
fonamental i decisiu a la nostra escola i molts d’exemples posen de manifest que hi són quan                 
les hem necessitat. Cal reiterar la bona col·laboració de moltes famílies a qualsevol activitat per               
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a la qual hem demanat participació: accions solidàries, carnestoltes, Sant Antoni, taller de             
decoració nadalenca, elaboració de projectes, tallers, grups interactius, etc. Les famílies són un             
recurs pedagògic que hem aprofitat al llarg d’aquest curs i l’hem de continuar potenciant en el                
futur. 
Hem de fer esment especialment a l'APIMA, amb qui hem treballat i ens hem coordinat               
intensament. Ha estat l’any en que ha tornat a la presidència Joana Ayarte després d’haver               
estat rellevada el curs passat per Eli Cabrer. Al final del curs passat, es va produir una                 
renovació de la junta que ara és extensa i més representativa. Valoram el seu treball               
desinteressat i sempre en benefici de l'escola i no sempre prou valorat ni reconegut. Han               
coordinat les activitats extraescolars i hi ha hagut una clara sintonia en la majoria de les                
iniciatives que ha emprès l'escola, tenint en compte que, moltes coses, no les hauríem pogudes               
dur a terme si no hi haguessin col·laborat. Ens han ajudat, una vegada més, en el programa de                  
Reutilització de Llibres de Text i Material Didàctic amb 1.000 €, en el mercadet solidari, en la                 
bunyolada i la festa de Nadal i a més ens han ajudat en l’adquisició del oukeleles de l’escola. 
La figura de les delegades d’aula esdevé un element estratègic i imprescindible per a la relació                
amb les famílies. Moltes escoles no disposen d’aquest recurs i nosaltres el coinsideram valuós i               
agraïm a totes elles aquest paper tan important: a Joana Ayarte, a Aina Mulet, a Maria                
Villalonga, a Silvia Castell, a Carme Ferragut, a Vanessa Verd i a Raquel Tur, gràcies a totes                 
elles! 
 

Orientador i PTSC 
Hem comptat amb Àlex Sánchez dos dies a la setmana i hem vist ampliat l’horar d’aquest                
servei. A ell, gràcies per la seva feina! 
El mateix agraïment el feim extensiu a la PTSC que hem tengut:  Cati Coll 
 

Servei d’Inspecció: 
Volem agrair la intervenció de l’Inspector de referència, Antoni Quintana, pel seu suport, pel seu               
acompanyament, orientació i interès en tot el que ha concernit a l’escola.  
 

Personal no docent:  
 

1. Personal adscrit a l’escola per part de la Conselleria d’Educació i Universitat. 
- Hem comptat amb una auxiliar de conversa des d’octubre fins maig, dos dies setmanals,               
Holley Smorczewski. Aquesta figura la consideram molt positiva però no ens serà possible             
comptar amb ella per al curs vinent. 
- Hem comptat amb una ATE a temps parcial, Marga Catany que ha atès a un alumne de 6è                   
d’infantil greument afectat i que a més ha treballat en el servei de menjador escolar.  
- També, amb una fisioterapeuta, Júlia Llabrés amb una sessió setmanal per atendre a un               
alumne de 5è d’infantil i també sol·licitam la seva continuïtat. 
- Totes tres professionals han fet una bona feina a l’escola i els agraïm i reconeixem el seu                  
treball 
 

    2. Personal no adscrit a l’escola depenent d’altres administracions o empreses. 

La integració del personal no docent a l’escola és positiva. Volem posar de manifest la bona                
feina de les persones que s'han encarregat de l'escola matinera: Sandra Capellà i Marta              
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Albons i del conjunt de monitores encarregades del menjador escolar: la mateixa Sandra             
Capellà i Maria de lluch Arrecio i l’emplatadora, Magdalena Colom. 
Mencionar a Maria Cañellas com l’auxiliar administrativa que per segon any consecutiu ens             
ajuda en les tasques administratives del centre. 
També agrair la feina dels peons de la brigada per les feines de manteniment que duen a terme                  
a l’escola: a Joan, Miquel, Felip, Carlos i Nofre i també als policies municipals: Tomeu i Ricard,                 
en especial aquest darrer que desenvolupa les funcions de policia tutor i que té un paper molt                 
actiu i decisiu a la nostra escola. 
I per últim, el nostre agraïment per la feina diària de netejadores de l’Ajuntament, Bàrbara, Mª                
Carmen i Paquita. 
 

Comissió d’Alumnes: 

A principi de curs, vàrem elegir dos delegats per curs de primària i 12 nins/nines varen                
conformar la comissió de delegats d’aquest curs. S’han reunit amb la direcció de l’escola en 5                
ocasions i això ens ha permès copsar les inquietuds i opinions dels nostres alumnes i han                
decidit sobre determinats àmbits de l’escola. Ens han ajudat i col·laborat en moltes activitats i               
aquesta és la relació: 
 

- Han assumit l’acolliment de 6 mestres i l’ATE, essent ells, la porta d’entrada dels nous               
docents. 

- Han assumit la tasca de repartir als/les tutores la relació dels usuaris de menjador. 
- Varen donar els molts d’anys i el Bon Nadal el dia del concert de Nadal. 
- Varen organitzar la tria de dimonis i Sant Antoni.  
- Varen organitzar l’acomiadament de la mestra que es va jubilar al febrer de 2020 
- Varen iniciar la campanya de recollida d’aliment a favor del SILOE però l’estat d’alarma              

la va interrompre malauradament 
Gràcies a Dàlia, Júlia, Miquel, Llorenç, Laia, Pere, Marc, Adrià, Teresa, Yaro, Leo i Carme.               
Gràcies a tots ells i elles! 
Volem destacar que el projecte de delegats està mostrant trets de maduresa després de 6 anys                
de vigència. Els nins i nines viuen l’escola molt intensament, pensen en solucions, millores,              
entren en detalls que a nosaltres mateixos ens sorprenen, parlen apassionadament dels que             
els preocupa i inquieta… 
Un comentari cobra especial rellevància: els nins i nines valoren que a l’escola hi hagi               
democràcia i que es pugui escoltar la veu dels infants. 
 

Ajuntament: 

L’Ajuntament té, dins les seves obligacions com Administració Municipal propietària del centre,            
assegurar i cobrir les necessitats de manteniment de l’escola a excepció d’aquelles feines             
estructurals que afecten a l’IBISEC. Per tant, consideram aquesta una premissa bàsica i que              
condiciona que l’escola pugui oferir a la comunitat educativa unes condicions dignes i de              
qualitat. 
Un nou equip de Govern ha entrat a l’Ajuntament de Santa Eugènia i el tractament que han                 
instaurat envers l’escola ha resultat molt positiu i el clima de feina, coordinació, ajut i sintonia ha                 
beneficiat i molt a l’escola. 
Bàsicament hi ha hagut el respecte institucional per el qual lluitavem des de feia molt de temps i                  
per altra banda, hem comprovat com l’escola ha esdevingut una prioritat per al consistori.  
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El manteniment practicat en aquest curs ha resultat més eficient que mai i les feines s’han anat                 
duent a terme amb bastanta puntualitat sense els endarreriments del altres anys.  
La comunicació amb l’Ajuntament l'hem establerta a través d’aquest canal únic de comunicació             
representat per la Regidora d'Educació però també amb la batlia per situacions concretes.  
Volem destacar la participació de l’Ajuntament en una sèrie d'inversions, actes i d'instal·lacions: 

– Se’ns ha ajudat a traslladar el mobiliari de les diferents aules ocupades a l’escola              
d’estiu. 

– S’ha revisat la pintura d’una bona part de l’escola com en tots els anys. 
– S’han instal·lat i desinstal·lat els tendals que ens protegeixen del sol i ens proporcionen              

l’ombra necessària. 
– S’ha proporcionat la logística necessària per a l’organització de la festa de Sant Antoni i               

Nadal. 
– S’ha iniciat un tractament contra la formiga blanca que durararà tres anys que havia              

atacat diferents marcs de les portes de vàries aules.  
– S’han adquirit dos dipòsits per recollir l’aigua de pluja de l’espai exterior d’infantil i s’ha               

modificat  la canal per recollir-la. 
– S’ha instal·lat al menjador escolar d’un moble tancat per emmagatzemar els productes            

químics de neteja 
– I s'han fet reparacions puntuals, sobre tot sanitàries. 
– S’ha finalitzat després de dos anys de retard el projecte de camins escolars com              

aportació de l’escola a la mobilitat del municipi. 
– S’ha canviat l’antic panot del pati infantil que es troba totalment deteriorat per un de nou                

homologat i més segur. 
– S’han dotat de seguretat alguns elements de l’espai exterior d’infantil que no es             

trobaven en bones condicions. 
– S’ha reomplert de terra vegetal els parterres dels nous arbres sembrats. 
– S’ha col·laborat a través del policia tutor en el simulacre d’evacuació. 
– I l’Ajuntament ha tengut un paper actiu en el procés de consecució d’un nou projecte de                

menjador escolar que esperam el seu inici en un futur proper.  
 
A més, cal fer esment que l'Ajuntament ha col·laborat en les celebracions com Sant Antoni, la                
xocolatada de Nadal i el carnestoltes. Quant al Programa de Reutilització de Llibres de Text i                
Material Didàctic per al curs 20/21,  esperam la seva nova contribució per al curs vinent 
De cara al curs proper, hi ha algunes inversions i actuacions de millora que considerem molt                
importants: 

 
- Adequar les aules a l’activitat de l’escola d’estiu. 
- Protegir les superfícies de gespa perquè no pateixin danys durant l’estiu i es puguin               
tornar a emprar per al curs vinent. 
- Revisió de la pintura interior a principi de curs. S’ha comunicat a la regidora el projecte                 
del canvi de color i ens adaptarem a les fases que hàgin de ser necessàries. 
- Revisar el sostre del gimnàs atès que torna a presentar goteres en alguns indrets  
- Arranjar el crull del sostre de l’aula de 5 anys. 
- Desmuntar la taula d'exterior antiga 
- Instal·lar dispensadors de paper a les aules d’infantil, de 1r i 2n 
- Anar a recollir un material adquirit per l’escola al magatzem de Leroy a Marratxí 
- El llum del bany de les nines de 2n no funciona 
- Penjar els estors a l’aula de 3 anys i 4 anys 
- Hi ha un florescent a l’aula de 6è que penja. 
- Arreglar les pasteres dels arbres de l’escola 
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A banda de tot això, volem dir a l’Ajuntament que: 
- Agraïm i valoram la feina de la regidora d’Educació, Maria Magdalena Guàrdia i             

el seu batle, Pep Lluís Urraca. 
- Agraïm i valoram la tasca de manteniment dels peons amb l’escola. 

 
Consell Escolar: 

Durant aquest curs escolar, el consell escolar s’ha reunit en 5 ocasions (4 ordinaris i 1                
extraordinari). Arran de l’entrada en vigor de la LOMCE, ha deixat de ser l’òrgan màxim de                
govern de l’escola i ha passat a ser un òrgan consultiu. Creim en l'esperit democràtic i                
participatiu d'aquest òrgan i ni concebem que tot el que feim a l’escola no sigui aprovat i                 
acceptat plenament per aquest. Estam orgullosos del nostre consell escolar i el que opina i el                
criteri que té, continuarà, malgrat tot, sent fonamental per a nosaltres.  
En aquest curs, hem comptat sols amb dos mestres a causa de la no continuïtat de dues                 
mestres i que les seves vacants no s’han pogut cobrir per normativa. 
Agraïm i reconeixem el paper de mestres ( Jaume Garcia i Xisca Jaquotot), pares i mares                
(Joana Ayarte, Felip Riera, Francis Gamón, Antoni Cañellas i Ramon Boqué) i Ajuntament             
(Maria Magdalena Guàrdia)), per les seves aportacions, la seva visió, els seus suggeriments i              
perquè assumeixen, en definitiva, la seva representativitat en un òrgan tan important. 
 
 
8. RECURSOS HUMANS I MATERIALS 

Els recursos docents i no docents han sigut suficients per a l’escola i per això mostram el nostre                  
agraïment.  

Recursos humans: 

L’escola agraeix el recurs humà que la Conselleria ens ha facilitat per al PIP i demanam la seva                  
continuïtat així com l’ajut econòmic corresponent per consolidar el procés de renovació            
pedagògic iniciat. 
Si bé, a principi de curs se’ns va denegar la figura de l’ATE, començat el curs es restituir amb                   
una professional a temps parcial i compartida amb una altra escola durant tres dies a la                
setmana. Farem les gestions necessàries per a la seva continuïtat per al curs vinent, així com                
la figura de la fisioterapeuta. 
 
D'organització: 
 
L’escola, a mesura que vagi afegint millores metodològiques consensuades i aprovades pel            
claustre i a instàncies del projecte de línia de centre, va articulant tot un ideari pedagògic que                 
esdevindrà el marc on s’hi expressarà i s’hi adaptarà tot el claustre de mestres. 

Mestres amb reducció de jornada per a la condició de majors de 55 anys: 

Han estat 3 mestres amb aquesta condició, gaudint d’una reducció de 3 hores setmanals:              
Guillem Alemany ha dedicat 1 h al Programa de Reutilització, Dolça Feliu, 1 h a l’inventari del                 
material didàctic, el material manipulatiu de matemàtiques i l’ordenament de la sala de mestres              
i Francisca Martorell 2 h a l’elaboració de materials per als ambients d’aprenentatge. A tots tres                
valoram i reconeixem la seva feina. 
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9. INFRAESTRUCTURES 

* Ens hi hem referit en altres apartats anteriors: Ajuntament i actuacions en matèria de               
manteniment i infraestructures. 

 

10. CONSIDERACIONS FINALS 

El curs 19/20 ja és història. És hora d’avaluar-lo i valorar-lo justament amb els encerts i                
desencerts que tota activitat humana promou i en un àmbit tan complex com l’educatiu,              
supeditat a tants factors interns i externs. 
Sempre tendrem present l’autocrítica, la revisió constant i no caurem mai en            
l’autocomplaença… 
El curs 19/20 ha estat fortament condicionat per la pandèmia del Covid-19 i el conseqüent estat                
d’alarma que ens va deixar sense classes presencials a partir del 13 de març de 2020. Per tant,                  
el curs ha transcorregut dins aquesta anormalitat imposada. Aquests tres mesos llargs de             
confinament no han permès dur a terme moltes actuacions programades. Els nins i nines de 5è                
i 6è no han pogut gaudir del viatge d’estudis pel qual ells i les seves famílies havien lluitat tant. I                    
és que un curs sense cursa solidària, sense fira del llibre, sense jornada de portes obertes,                
sense les jornades d’educació vial, sense la conferència programada per l’expert en canvi             
climàtic, sense els berenars solidaris... i tantes i tantes coses, es fa mal de concebre i queda                 
mancat i incomplet. Però l’adversitat i aquesta mancança ens ha fet prendre consciència de              
l’important que és l’escola per a nosaltres i per a les nostres famílies i un curs normalitzat es fa                   
imprescindible. L’estat de confinament ens ha obligat ser imaginatius i hem hagut de desplegar              
un munt d’estratègies perquè cap alumne quedes al marge del procés. En els moments de               
major dificultat i complexitat, és quan les organitzacions posen a prova la seva fortalesa. Les               
nostres famílies esperaven molt de nosaltres i amb aquest encàrrec teníem el difícil repte              
d’estar a l’alçada. I Creim que, en general, l’escola ha donat una resposta positiva davant la                
situació d’emergència creada però amb les lògiques dificultats i errors d’una situació totalment             
nova i insòlita. Derivat d’aquesta circumstància, volem valorar i agrair el paper de les nostres               
famílies que han hagut de fer un esforç ingent perquè tot l’alumnat seguís una activitat docent                
lluny de les aules. Hem hagut de delegar una part molt important de l’ensenyament en les                
famílies i la majoria d’elles han tengut un paper decisiu. Gràcies, gràcies i gràcies! Però no                
podíem pretendre que les famílies es fessin càrrec de tot i possiblement calia que els               
prestassim un major suport.  
En el moment de la reincorporació presencial, la nostra escola ha tengut una estràtegia molt               
diferent a la majoria d’escoles i ha possibilitat sense restriccions que els nins i nines poguéssim                
tornar a les aules de manera segura, amb limitacions i normes extraordinàries. Haguessim             
pogut temer que estavem actuant en la direcció contrària a la de la majoria d’elles però                
finalment, creim que la decisió ha estat encertada i que les famílies i alumnes ho han agraït.                 
106 de 157 alumnes han retornat a les aules retrobant-se amb companys i amb els mestres                
després de molt temps...  
Un factor queda clar de tot això: d’aquesta situació només ens sortirem junts, ajudant-nos uns               
amb els altres i posant el punt de mira en el bé col·lectiu. Tant de bo, en un futur proper                    
puguem tornar a la normalitat i puguem gaudir dels nostres alumnes, de la seva il·lusió i del seu                  
aprenentatge continuat.  
A l’anterior memòria, insistíem en la necessitat d’introduir una major càrrega pedagògica a les              
diferents propostes (cursa solidària, viatge d’estudis, taller d’alimentació saludable, campanya          
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de dentistas sobre ruedas, contextualització de les propostes de medi ambient, …) i així ha               
estat en el present curs: la majoria d’aquelles propostes les han assumit diferents cursos i               
aquests els han convertit en projectes de feina amb un resultat positiu. 
Ha estat el curs on hem continuat els tallers, els projectes i els ambients d'aprenentatge per                
tercer any consecutiu i el seu procés és positiu encara que ens hem adonat de detalls que cal                  
millorar. Pel que fa als primers, hem donat una passa molt important: Els tallers no s’han decidit                 
únicament per les preferències dels mestres sinó, sobretot, per estar al servei del currículum i               
que aquests en desenvolupassin una part. Així, se n’han extret un nombre reduït d’objectius              
relacionats amb el currículum que possibilitassin la seva avaluació. Però, alguns tallers no             
colmen les expectatives de molts alumnes; la feina per projectes no ha de privar de treballar tot                 
el currículum i als ambients també els resta marge de millora. Sols, amb l’afany de millora i de                  
revisió constant, anirem avançant i consolidant aquestes iniciatives.  
Ha estat el curs on hem implementat els grups interactius i això ens ha possibilitat de                
participació de bastantes famílies i posar en marxa un nou enfocament del suport educatiu.              
Com a primer any, valoram positivament la seva posada en marxa; se n’han extret situacions               
engrescadores però l’experiència viscuda i una futura revisió poden millorar-los encara           
sensiblement.  
En el curs 19/20, hem seguit formant-nos atès que la formació és entesa com a clau per a                  
millorar l’aprenentatge i la tasca docent. Perquè és el pilar bàsic que tot canvi precisa. És el                 
nostre projecte col·lectiu i del que guanyem amb ell en dependrà l’impacte global sobre el               
nostre centre. 
I el curs de formació l’hem dedicat a la revisió de les situacions d’aprenentatge empreses i la                 
proposta d’un nou model d’avaluació competencial. I hem de dir que el curs ha millorat respecte                
de l’anterior semin ari. Els participants han fet una feina engrescadora i útil per a l’escola i                 
sobretot, cal destacar el bon clima de feina. Però la pandèmia ens ha interromput el procés que                 
haurà de ser reprès en el curs següent. 
Al mateix temps, hem abordat una tasca ingent i molt lloable i necessària: la definició del                
currículum de l’escola que ens dotarà de seguretat i un marc clar de coneixement i               
d’aprenentatge. Ara disposam d’una definició clara del que han d’aprendre els nostres alumnes:             
els estàndards d’aprenentatge i cal que aquests siguin treballats a cada una de les situacions               
d’aprenentatge.  
Ha estat el curs en què hem estrenat nova web, nou PEC i Pla de Concreció Curricular. Són                  
elements estratègics i de gran valor per l’escola.  
Ha estat el 3r curs de la implantació del PIP, un pla que ha estat molt positiu per l’escola perquè                    
ens ha obligat a elevar el nivell en estar dins el grup de centres que decididament han apostat                  
per la millora i l’avanç pedagògic i no per al conformisme. Ens ha fet adonar que els claustres                  
pedagògics eren necessaris i els hem programat com en el curs passat. Cinc han estat els                
convocats i ens han permés afegir més acords als que ja teníem i avançar en la reflexió                 
pedagògica totalment necessària al nostre claustre.  
I derivat de tot el diagnòstic que se n’extreu dels claustres pedagògics i de la formació, per al                  
curs vinent apostam per: 

- Decididament per la formació 
- Per consolidar, consolidar i consolidar 
- Per treballar per la necessària línia de centre 
- Per treballar per l’avaluació  
- Per aprofundir en l’enfocament manipulatiu de les matemàtiques 

Ha estat el curs on el programa de Reutilització ha requerit un esforç organitzatiu              
importantíssim perquè els diferents materials que s’adquirien fossin classificats en diferents           
capítols de despesa, fins a vuit que el diversifiquen i el fan una eina útil per a la nostra feina. 
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El curs on les àrees de responsabilitat estan més que consolidades i permet fer efectiu el                
lideratge distributiu i democràtic que ens hem proposat. Moltes són les responsabilitats que             
molts docents han assumit i que eixamplen la base de decisió que volem per a l’escola. 
El curs on hem posat les bases per al nou menjador municipal, integral i ecològic que farà                 
experimentar un salt qualitatiu molt important a aquest servei. Tenim un curs per endavant per               
muntar un gran projecte que amb el temps segur que serà referent per altres escoles. 
Capítol apart mereix la nostra AMIPA. Ens han acompanyat, com sempre. Per això, la nostra               
consideració per Joana Ayarte amb quasi quatre anys de dedicació i feina per a l’escola i tota la                  
seva junta directiva renovada i més ampla.  
Volem donar un adéu emotiu als professionals que ens han acompanyat aquest curs i que               
marxen (encara que alguns puguin continuar la seva feina amb nosaltres): a Laura Pomar, a               
Cata Martí, a Nena Cabrer, a Jero Martorell, a Tomàs Siquier, a Antònia Maimó, a Rosa                
Escandell, a Marga Catany i a Cati Coll. Moltes gràcies, companys/es. Que tengueu molta sort i                
recordeu la nostra escola! 
També ha estat el curs d’una jubilació després de 17 d’anys de feina a l’escola: Xisca Martorell.                 
Gràcies per tot i bona sort! 
19 alumnes de 6è ens deixen i afronten una nova etapa i als qui desitjam tota la sort i empenta                    
del món. L’escola té la consciència que ha fet molt per a ells i segur que la recordaran                  
justament i els servirà pels camins nous que ara estan a punt d’iniciar. Molta sort, amics i                 
amigues! 
19 alumnes han triat la nostra escola per iniciar un camí d’il·lusió. Tant de bo els sapiguem                 
acollir i aconseguim la seva tan desitjada integració i adaptació. 
Gràcies a tots els mestres d’aquesta escola. Però sobretot a aquells que més s’han implicat, als                
que han assumit més responsabilitats i on el seu compromís ha estat més evident. 
La nostra escola creix, avança i vol ser un referent per tota la seva comunitat educativa.                
Tothom espera el millor de nosaltres… I el nostre compromís i implicació romanen intactes. 
Una institució pot ser forta quant a la seva organització i funcionament però si a més a més, els                   
seus membres s’hi senten identificats i entre ells es teixeixen relacions d’afecte i apreci,              
aquesta és imparable!  
Estam a les portes d’un curs ple d’incerteses i enormement complex. Però tots junts estarem a                
l’alçada. Que ningú ho dubti! 
 
 
Estiu de 2020 
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