
MEMÒRIA CENTRE CURS 2019-2020 
 
Centre: CEIP MESTRE GUILLEMET 
 

 

OE: ALEX SANCHEZ Dies d’atenció:  
dl ☐ dm ☐ Dc ☐ dj X☐ Dv X ☐  

PTSC: CATALINA COLL Dies d’atenció:  
           Preferent setmanal ☐ 
           Preferent quinzenal ☐ 
           No preferent ☐ 

 
FUNCIONS DELS SERVEIS D’ORIENTACIÓ 

 FUNCIONS DE SUPORT ESPECIALITZAT ALS CENTRES 
 

1. Oferir assessorament especialitzat a través dels diferents òrgans de coordinació del centre. 
Assessorament i col·laboració en l’establiment de programes d’actuació per prevenir/detectar precoçment dificultats o 
problemes de desenvolupament personal i/o d’aprenentatge dels alumnes. 
 

PROGRAMA 1 Revisió i elaboració del PAT. En aquesta primera fase i tenint en compte les especials condicions viscudes per tots 
a partir del mes de març, hem treballat sobretot en: 1.anàlisi del document existent al centre(punts forts i febles). 2. Treball de 
recollida d’informació a través dels tutors i de les observacions de les dinàmiques reals treballades en les tutories.(Detecció de 
necessitats). Recollida de materials i recursos. Pla de treball per l’elaboració del PAT i per la posada en pràctica. 
Tot aquest procés s’ha quedat aturat sobre tot en la darrera fase. Esperam poder treballar en l’elaboració de Pla i presentar un 
esborrany durant el mes de setembre del curs que ve. 
 
PROGRAMA 2 
PROGRAMA 3 
PROGRAMA 4 

 
 



PROGRAMA 5 
PROGRAMA 6 

 
 
2. Atendre i fer el seguiment dels alumnes que presenten NESE. 
 
a) Participar en el seguiment de l’evolució dels alumnes i en l’actualització de la informació, que s’ha de dur a terme com a 
mínim al final de cada cicle (art.39.5 39/2011). 
Objectius Activitats realitzades Valoració 

a.1 Seguiment de tots els alumnes que       
presenten NESE i que figuren en el       
GESTIB. 

- Reunions Equip de suport-tutors. 
- Valoració de l’adequació d’objectius i recursos establerts        
per alumnes amb adaptacions curriculars. 
- Participació en el seguiment d’alumnes amb problemàtica        
sociofamiliar. 
- Col·laboració des de l’equip de suport en el registre          
d’actuacions realitzades i previstes, a través de la graella         
d’intervencions de centre 
- Previsió dels recursos personals de l’equip de suport. 
- Actualització de la documentació dels alumnes. 
- Elaborar informe d’intervenció 

-La coordinació entre L’orientador, la AL, PT i el cap d’estudis ha sigut             
irregular. No hi ha hagut cap espai de coordinació conjunta per motius            
organitzatius. La coordinació amb els tutors ha sigut bastant bona,          
encara que sempre a demanda. 
-Les dinàmiques de funcionament de l’equip de suport encara necessiten          
de certa organització i aclariment de funcions. La majoria d’especialistes          
desenvolupaven funcions de tutoria el que dificultava, la coordinació de          
l’equip de suport i l’atenció a la diversitat. 
-Allò ideal seria establir de forma regular reunions amb els tutors, ja sigui             
per treballar temes de tutoria com d’atenció a la diversitat. (per blocs) 
-Hem realitzat diferents seguiments d’alumnes coordinant l’acció entre        
escola-família sobretot en quan a pautes conductuals.(quaderns de        
seguiment) 
-La majoria dels alumnes de la butlleta no tenien actualitzades les dades            
complementàries, tampoc disposaven d’informes NESE. 
-He realitzat 3 informes d’intervenció, fruits de les diferents actuacions          
realitzades amb alumnes.  

a.2. Realitzar el seguiment de     
l’alumnat amb escolarització   
combinada conjuntament amb el    
CEE. 

- Coordinació trimestral EOEP-centre ordinari-CEE. 
- Lliurar una còpia de l’acta de la reunió presencial de           
final de curs al SAD. 

 -No tenim alumnat en situació d’escolarització combinada. 

a.3. Actualització dades del GESTIB. 
 

- Revisió continua dels llistats incloent els canvis: altes i 
baixes. 
- Actualitzar els llistats d’alumnes CP/HE i IT 
- Previsió dels recursos personals de l’equip de suport. 
- Proposta de recursos personals extraordinaris. 
- Incorporació de l’alumnat d’una altra CCAA amb informe 
psicopedagògic i/o dictamen al GESTIB. 

-Hem intentat en tot moment que les dades dels alumnes en el gestib             
estiguin sempre actualitzades i en ordre, encara que el ritme de treball,            
les necessitats i les demandes del centre a vegades fan que la part             
burocràtica quedi supeditada per la part humana i funcional.  
Degut al confinament ens hem trobat que hi ha alumnes amb els quals             
no hem pogut actualitzar l’avaluació, cas dels alumne de canvi d’etapa, o            
d’alguns que se’ls hi hauria de revisar la tipologia i no s’ha pogut fer. 
 

 
 



b) Coordinar el procés d’avaluació psicopedagògica dels alumnes per identificar necessitats especifiques de suport educatiu i                
participar-hi (art 38.8). 
Objectius Activitats realitzades Valoració 
b.1. Atendre les demandes d’avaluació     
psicopedagògica i les valoracions    
d’alumnes no escolaritzats o amb     
escolarització irregular que sol·liciten plaça     
Nee, excepte els casos de 2n cicle d’ÈI        
dels quals la sol·licitud es presenti 15 dies        
abans de el procés d’admissió 
 

- Anàlisi de les demandes des de l’equip de suport. 
- Aplicació del protocol d’avaluació psicopedagògica. 
- Elaboració dels documents pertinents segons el resultat de         
l’avaluació. 
- Devolució de la informació a la família. 
- Devolució de la informació als professionals implicats. 
- Participar en el disseny de la resposta educativa més adequada. 
 

-La majoria de les demandes dels tutors han sigut cobertes. No 
obstant això, en tots els casos juntament amb els tutors hem 
intentat establert línies d’actuació i hem posat en marxa mesures 
per donar resposta a les necessitats d’aquests alumnes. La 
implicació dels tutors ha sigut molt satisfactòria. 
- En totes les avaluacions realitzades s’ha seguit el procés adient, 
informant a la família i col·laborant amb ells segons els tipus de 
demandes realitzades. 
-Hi ha hagut una bona coordinació amb tots els professionals 
implicats, tutores, i altres professionals fora del centre. 

b.2. Revisar i actualitzar l’avaluació     
psicopedagògica de l’alumnat que canvia     
d’etapa i/o de Centre. 

- Avaluació psicopedagògica. 
- Elaboració dels documents pertinents 
- Traspàs d’informació a la persona responsable de la orientació 
del nou centre. 

-No s’han pogut completar les avaluacions dels alumnes de sisè,           
encara que s’han elaborat informes d’intervenció destacant       
aspectes de l’estil d’aprenentatge i el nivell de competència         
curricular, amb altres dades més significatives del procés        
d’aprenentatge. 

b.3 Sol·licitar l’assessorament i intervenció     
de serveis externs en casos d’especials      
dificultat. 

- Tramitació de protocols de derivació. 
- Elaboració dels informes necessaris per al traspàs d’informació         
als diferents serveis. 
- Coordinació amb els serveis externs implicats en l’atenció         
d’aquests casos. 

- Hem col·laborat amb  EADISOC i ASPAS, i altres professionals 
que treballen forma del centre. El treball amb els diferents 
professionals ha sigut molt satisfactori i la col·laboració  fàcil i 
eficient. 

b.4 Col·laborar en la implantació del      
protocol d’identificació d’alumnes amb    
altes capacitats. 

- Aplicació del protocol corresponent.  

c) Elaborar l’informe psicopedagògic quan s’identifiquin necessitats educatives especials o altes capacitats (art 20.10). 
 

Objectius Activitats realitzades Valoració 
c.1. Elaborar l’informe psicopedagògic. - Complimentació de les dades de l’informe psicopedagògic. 

- Lliurament centre educatiu. 
-Ha quedat pendent dur a terme l’avaluació d’un alumne d’infantil 
NEE que canvia d’etapa. Queda al mateix centre i la complexitat 
del cas requerirà dur a terme l’avaluació en col·laboració amb 
altres professionals externs. 

c.2. Revisar conjuntament amb tutor/a i 
l’equip de suport l’informe individual dels 
NESE, sempre recordant que és 
responsabilitat del tutor. 

- Revisió conjuntament amb tutor/a i l’equip de suport l’informe 
individual dels NESE. 
- Sempre que es proposin adaptacions curriculars significatives es 
signaran els informes NESE i si es cau, es col·laborarà en la 
elaboració dels mateixos, recordant que es responsabilitat del 
tutor. 

- Degut a les especials característiques del centre soc jo qui 
m’encarrego de col·laborar amb els tutors per 
revisar/elaborar/modificar els informes NESE./El curs passat no 
es varen fer per qüestions de funcionament intern del centre. 
- El Sistema de recollida de signatures amb els pares està bastant 
estandarditzat i és operatiu. Tots els informes estan signats. 

 
 



c.3. Realitzar informe d’intervenció. - Complimentar l’informe dels casos en que la demanda 
d’avaluació psicopedagògica no ha generat informe 
psicopedagògic o a final de curs ha quedat inconclusa. 
- lliurar-lo a la direcció del centre. 
 

He realitzat  3 informes d’intervenció, tots ells passen per direcció 
que els signa i dona el vist i plau. Hem donat d’alta una alumna 
NESE duran el curs. 

c.4. Elaborar el dictamen d’escolarització, 
segons instruccions. 
 

- Complimentació del dictamen . 
- Signatura dictamen. 

 
 

c.5. Mantenir actualitzat l’alumnat amb 
NEE en el GESTIB. 

- Donar d’alta l’alumnat amb NEE en el GESTIB. No hem donat d’alta alumnes NEE.  

c.6. Elaborar informes de baixa de NEE.  
 

- Complimentar els informes segons les valoracions als alumnes. 
- Baixa de l’alumne com a NEE, en el GESTIB (no borrar la NEE). 
- Enviar al SAD. 

No hem donat cap alumne de baixa de NEE, encara que si algun 
canvi de tipologia. 

 
 

 
3. Promoure l’apropament  i la  cooperació entre els centres educatius i les famílies.  
Objectius Activitats realitzades Valoració 

- Fomentar la relació família-escola 
en el context sociocomunitari 
especialment en la prevenció i 
detecció de situacions de risc. 

- Divulgació de materials i altres experiències. 
- Qüestionaris per a pares. 
- Reunions amb representants de pares i altres persones 
interessades. 
- Planificació conjunta d’activitats. 

- S’ha facilitat material especialitzat als pares per orientar-los a l’hora de 
posar límits als seus fills . 

- Col·laborar amb el Programa de 
prevenció i control d’absentisme escolar. 
 

- Col·laboració amb la implementació del programa de 
prevenció  d’absentisme. 

- Col·laboració amb el centre en l’establiment de mesures 
afavoridores de les relacions amb les famílies . 
- Entrevistes familiars. 
- Coordinació amb SS.SS., sanitaris, socioculturals... 
- Visites a domicili. 
- Coordinació des de l’equip de suport. 
- Coordinació amb els tutors. 
- Coordinació amb l’equip directiu.  

-S’han realitzat demandes d’intervenció per iniciar o continuar protocols         
d’absentisme. S’han fet les actuacions pertinents amb les famílies i la           
coordinació i/o derivació a Serveis Socials.  
He de destacar que el present curs ha estat marcat per una situació             
sanitària excepcional, la pandèmia causada pel coronavirus (COVID-19).        
A partir del 14 de març i fins el 21 de juny es va confinar a totes les                  
persones al seu domicili. Aquesta situació ha repercutit positivament a          
l’absentisme presencial, tot i haver-hi alumnes que els ha estat molt           
difícil seguir el ritme de les classes online, degut en part a la bretxa              
digital i/o a altres causes.  

- Intervenció en situacions de     
maltractament infantil i/o derivació als     
serveis externs pertinents (SS. SS.,     
Centres de Salut, Servei de Protecció de       
Menors, i altres) 

- Reunions amb els diferents serveis. 
- Informar als diferents professionals del seguiment dels 
casos treballats. 
- Coordinació amb els tutors. 

-Mensualment es du a terme una reunió de coordinació amb l’educadora           
social del CMSS i PTSC de l’EOEP Inca. Tot i haver-hi hagut algun             
entrebanc amb aquest servei degut a que just abans del confinament es            
varen realitzar oposicions i el confinament, va arribar a la fase de mèrits i              
el centre a partir del mes de març es va quedar sense educadora social.              
S’ha solventat tenint comunicació directa amb la TS. Les reunions amb           
la TS s’han realitzat, telefònicament o mitjançant correu electrònic.  

 
 



 
-A més s’ha realitzat les derivacions i reunions de coordinació amb els            
representants de: Policia tutor, amb el responsable del Pla director per a            
la convivència i millora de la Seguretat Escolar - Guàrdia civil -,            
educadores social del CMSS d’Inca, PROBENS, i PTSC’s de l’EOEP          
Inca. Totes elles per unificar criteris per derivar una intervenció a alguns            
d’aquests serveis. 
 
A més s’han realitzat les reunions de coordinació pertinents amb els           
tutors dels diferents cursos, l’equip de suport, PTSC i OC. 
 
-Tal i com he dit, la pandèmia del COVID-19, ha fet que s’hagin ates una               
pluja de demandes per a informar a les famílies dels recursos i serveis             
del municipi i en el cas en que sigui necessari, realitzar la seva derivació.              
Tot aquest procés s’ha fet telefònicament o bé a través de           
videoconferència (meet i/ whatsapp).  
 
-S’han realitzat tasques de localització i coordinació amb famílies que no           
responien als missatges, ni a les tasques proposades pels mestres.  

- Col·laborar en les activitats 
encaminades a la integració dels 
alumnes en desavantatge social, 
convocatòria de beques i ajuts entre 
d’altres.  

- Informació a les famílies, juntament amb el centre, dels 
requisits i la documentació necessària. 
- Participació i col·laboració en la complementació de la 
sol·licitud de beques i ajuts segons convocatòria. 

S’han tramitat les beques NESE per alumnat que complia els requisits. 

 
 

Propostes de millora: 
 
Respecte a l’enfocament dels Serveis d’Orientació Educativa, i seguint l’ordre del conseller d’Educació i Universitat de 22 de maig de 2019 per la qual es regula el funcionament dels                             
serveis d’orientació educativa, social i professional de les Illes Balears. A les etapes d’educació infantil i d’educació primària l’orientació educativa, social i professional ha de prestar                          
especial atenció a la prevenció i detecció primerenca de les dificultats d’aprenentatge mitjançant l’atenció individualitzada i personalitzada dels alumnes, en col·laboració amb la                       
família i l’entorn social, i l’adopció de mesures que afavoreixin la convivència, l’aprenentatge i la transició entre els diferents cursos i etapes educatives. 
Propostes de millora pel curs 20/21: 
-Seguir Informant al claustre a l’inici de curs dels items a tenir en compte a l’hora de derivar un cas d’absentisme. A més actualitzar el document per deixar-ho a l’abast dels mestres                                
del centre, i d’aquesta manera iniciar el més aviat possible el protocol d’absentisme. 
-Treballar amb les famílies hàbits i rutines, normes educatives i de centre,... I tenir especial esment a tota la comunitat educativa per a combatre els efectes del COVID-19. 
-S’ha de tenir especial esment a totes les famílies que han estat ateses a causa del COVID-19, per temes sociofamiliars o per causes de la bretxa digital. 

 
 

 
 


