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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 20/21. 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 esdevingui el punt de partida de la propera PGA del curs 21/22

2. VALORACIÓ DE LES ACTUACIONS (32 EN TOTAL) EN
FUNCIÓ DELS INDICADORS

a) ACTUACIONS PEDAGÒGIQUES, METODOLÒGIQUES I ORGANITZATIVES (6)

a.1. TREBALL PER A LA CONVIVÈNCIA, LA COHESIÓ I EL CLIMA D’AULA
● Indicadors: valoració de la convivència i del la cohesió dels diferents grups fent

esment de les dinàmiques dutes a terme.

CURSOS ÀMBIT DE COHESIÓ

Valoració de les dinàmiques i activitats de cohesió duites a terme al llarg del curs

3 anys S’ha dut a terme l’activitat del Protagonista. A partir d’aquesta els infants s’han pogut
conèixer una mica més i compartir amb els demés experiències pròpies amb la seva
família. A més també hem treballat la cohesió de grup a través d’altres dinàmiques a
(Filosofia 3/18) intentant crear un clima de seguretat i tranquil·litat a l’aula per afavorir la
consecució de les tasques, la comunicació, l’acceptació, la cooperació,.. ex: la teranyina
de llana.

4 anys S’han duit a terme activitats com “la notícia”, converses variades, resolució de conflictes,
filosofia 3/18 ...que han permès als infants conèixer-se millor, expressar vivències i
opinions, arribar a acords...en definitiva, créixer junts.

5 anys Valoració positiva.
S’han duit a terme diferents activitats de cohesió de grup: Teranyina, conversa,
assemblea… També es treballa quan fem el bon dia, a moltes de les sessions de filosofia
3/18, als tallerets i especialment al projecte sobre les emocions. També hem realitzat un
emocionari que hem utilitzat tot el curs.
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1r A La valoració ha estat molt positiva.
S’han dut a terme moltes sessions de cohesió de grup per a què hi hagi bona relació dins
l’aula.Ja es va començar a fer l’any passat i aquest any hem seguit. S’han fet cercles de
convivència i cohesió per parlar de situacions que necessitaven converses, activitats com
la pilota, raonam en parella i lectura, activitats per grups cooperatius, treball per parelles
cooperatives en jocs matemàtics...
És un grup molt cohesionat i es respecten moltíssim.

1r B A l’aula de 1r B les dinàmiques de cohesió i convivència han suposat que els infants es
coneguin més i s’estimin, cosa que ha fet que quan sorgeix un conflicte es resolgui millor.
A més de dinàmiques de cohesió i convivència setmanals, s’han fet servir contes i
activitats per treballar les emocions, el treball cooperatiu i la cooperació entre iguals
(llegim en parella i raonam en parella).

Com a centre s’ha notat a faltar un espai de temps i lloc per fer un seguiment a aquest
acord, cosa que hagués facilitat la cohesió i línia de feina del grup de mestres.

2n La valoració és positiva. S’han dut a terme aproximadament dues setmanals. Cal
mencionar que és un grup bastant cohesionat.

3r S’han dut a terme dinàmiques de diversos tipus en funció de l’objectiu: de coneixement,
d’apreci, de confiança, de comunicació i de cooperació. Ha funcionat tenir dinàmiques
sistematitzades al llarg del curs (la maleta, cercle d’aspectes positius, cercles de
conversa…)

4t Durant aquest curs hem duit a terme una dinàmica setmanal d’educació emocional(alter
ego, si jo fos, quadern de les emocions...i de cohesió, a més, diàriament realitzam el
cercle participatiu durant el 10 primers minuts. També, puntualment hem fet un cercle
restauratiu. La valoració general d’aquestes dinàmiques ha estat molt positiva.

5è S’han dut a terme dinàmiques per millorar la comunicació i la cohesió del grup. Hem fet
cercles de conversa els matins a primera hora. Hem fet reflexions sobre interessos
socials. I hem dedicat les sessions de tutoria a reflexionar sobre vídeos de temàtica de
valors.

6è All llarg del curs s’han dut a terme diferents dinàmiques de cohesió (no totes les que
haguéssim volgut per les limitacions lògiques de la pandèmia que no ens ha permès
practicar aquelles en les que era necessari el contacte físic); s’ha desenvolupat un
emocionari perquè els alumnes sabessin desxifrar les diferents emocions i s’han visionat
tres pel·lícules amb debat posterior. A més, s’han protocolaritzat dinàmiques per a la
integració i l’ajuda als alumnes amb dificultats d’aprenentatge. Tot plegat ha millorat
sensiblement la cohesió d’aquest grup que estava molt malmesa a principi de curs. Tot i
això, dos alumnes, per les seves especials circumstàncies, no han assolit l’encaix
necessari tot i les solucions adoptades.

Especialista
d'anglès

S’han dut a terme dinàmiques de diversos tipus . Ha funcionat tenir dinàmiques
sistematitzades al llarg del curs .
La valoració és positiva.
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a.2. TREBALL PER PROJECTES
● Indicadors: valoració dels projectes duts a terme als diferents cursos fent esment

dels projectes desenvolupats.

CURSOS PROJECTES

Valoració dels projectes duts a terme al llarg del cada curs

3 anys S’ha dut a terme un projecte que ens ha durat dos trimestres, un cop passat el període
d’adaptació. En ell hem treballat els ocells a partir de la pregunta “Sabeu què és aquesta
<caseta>, per a què serveix?”.
La valoració és molt positiva.

4 anys s’han duit a terme dos projectes (Els cavallets de la mar i Qui era Xi-Ling-Shi) i es
valoren de forma molt positiva, especialment el segon perquè s’ha treballat d’una forma
molt vivencial. Hem pogut comptar amb la visita d’un expert, fet que ha enriquit molt el
projecte. Ha permès obrir un ventall de coneixements molt ampli (la biografia de la
descobridora de la seda, geografia, metamorfosi…)

5 anys Valoració positiva.
Hem realitzat dos projectes durant el curs:

- Què son les emocions?
- Per què els submarins poden anar per damunt i per davall l'aigua?

Els infants s'han engrescat molt, han après moltes coses i han participat molt.

1r A Els projectes han anat bastant bé i els agraden moltíssim.
És un grup molt participatiu a l'hora de portar coses de casa i treballen molt bé en grup.
Els agraden molt els projectes amb els que poden experimentar i veure coses reals.
Els projectes que aquest any hem treballat han estat:

● Com respiren els animals de la mar?
● Perquè veim en color?
● Cream un conte gegant. Aquest surt a partir del dia de Sant Jordi.

La valoració ha estat molt positiva i han après moltes coses.

1r B El treball per projectes ha estat una de les metodologies més satisfactòries. S’han
treballat tres projectes, els quals tots han sorgit dels interessos dels infants i a més, un
ha estat continuació de l’altres.

Els projectes han estat:
- Volem fer un hotel d’insectes
- Perquè si sembram una llavor surt una planta?
- Volem escriure un conte sobre una llavor.

Es pot afirmar que aquest grup ha aprofundit en els cicle vital de les plantes, així com en
la classificació i pol·linització dels insectes i altres animals no vertebrats. El producte
final ha estat l’elaboració d’un conte gegant amb tots els aprenentatges que roman
exposat a la biblioteca del poble.

Ha estat clau una bona planificació dels objectius, continguts, criteris d’avaluació i
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activitats per identificar els coneixements previs, per introduir continguts nous i
d’avaluació.

2n S’han dut a terme tres projectes:
- Basta la fruita que menjam el dilluns per a tota la setmana?
- Quan no veiem la lluna, és que els núvols la tapen?
- Les aus, eren abans dinosaures?

La valoració és molt positiva. Cal mencionar la implicació de les famílies.

3r S’han dut a
terme 2 projectes:
- “Per què les cases abans no eren de ciment?”
- “Experimentam amb els sentits.”

Els dos projectes han estat conduits per diferents persones ocasionant dificultats a l’hora
d’establir un fil clar en el desenvolupament del projecte. Tot i això la valoració global és
positiva.

4t Al llarg del curs hem realitzat tres projectes:
- Com són els taurons?
- Viatjam per Europa.
- Perquè els imants s’atreuen o es repel·leixen?

Valoració molt positiva, són molt participatius i treballadors.
Tot i que, amb el projectes no podem abraçar tots els estàndards que hauríem de veure
durant el curs.

5è Hem realitzat un projecte: “Per què només poden tenir fills les dones?”. Ens ha ajudat a
poder treballar molts estàndards d’aprenentatge. Valoració molt positiva. Encara que
pensam que ens ha fet falta més formació per millorar aquest projecte.

6è ● EL CAMÍ DE L’AIGUA: ha permès conscienciar als alumnes de la importància de
l’estalvi d’aigua i l’aprofitament de l’aigua de pluja; del seu recorregut des de que
s’extreu fins que arriba a la depuradora i del greu problema de les tovalloletes.

● ESTRATÈGIES DE SUPERVIVÈNCIA: ha permès als alumnes aprofundir en les
estratègies que adopten diferents animals per no ser caçats, per reproduir-se, per
defensar-se; per depredar sobre les seves preses… El nivell d’aprenentatge ha
resultat desigual. Brillant en alguns casos, notable en d’altres i escàs en pocs
d’ells.

● EL VIATGE DELS MEUS SOMNIS: ha permès als alumnes conèixer en
profunditat un determinat país i comprendre el que significa viatjar
independentment, havent de dissenyar el propi viatge amb tot el que comporta
(equipatge, trasllats, visats, pernoctacions…)

● QUIN SERÀ EL FUTUR DEL MÓN? SOBREVIUREM A LA CONTAMINACIÓ?:
hem treballat aspectes relacionats amb la geografia del món; sobretot amb els
països d’Europa, continents, mars i oceans. A més, ens ha permès aprofundir
amb el tema d’escalfament global, efecte hivernacle, etc. Hem fet un estudi dels
països més contaminats del món i hem duit a terme gràfics per a veure quin
d’aquests són els més afectats. La valoració és positiva.

● COM ES FAN LES VACUNES I COM FUNCIONEN DINS DEL NOSTRE COS? :
Arrel d’aquesta pregunta de gran interès per als alumnes hem treballat el sistema
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immunitari,  la cèl·lula,  els òrgans encarregats de protegir el nostre cos i els virus
i bactèries que ens afecten. Després d’aquests conceptes bàsics ens hem
endinsant en conèixer en profunditat el procés d’elaboració de les vacunes i com
aquestes funcionen dins del nostre cos. La valoració ha estat molt positiva ja que
estaven molt engrescats.

● PER QUIN MOTIU ES VA INICIAR LA SEGONA GUERRA MUNDIAL I QUINES
CONSEQÜÈNCIES VA TENIR ARREU DEL MÓN?: Amb aquest projecte hem
treballat aspectes de la nostra història a partir d’un eix cronològic (elaborat pels
mateixos alumnes a partir de tota la informació trobada d’aquest període). A més,
ens ha permès tornar a treballar i recordar els països d’Europa a partir de les
batalles que hi va haver. La valoració ha estat molt positiva. Han gaudit molt ja
que era un tema que els cridava molt atenció.

Especialista
d'anglès

Tots els projectes han estat molt positius, als nens gaudeixen i aprenen molt.
1r :  What do you know about sea animals?

Why do we get vaccines?
What do you know about insects?
What do you know about plants ?

2nd : Why must we eat healthy food?
What do you know about animals?

4th : What do you know about sharks?
What do you know about the U.K?
What do you know about Harry Potter ?

5 th : Who was Robert Graves ?
Who was Chopin ?
Who was  Juniper Serra ?
What do you know about Thanksgiving?

6th :
What do you know about the Canarian Islands ?
What is a vaccine ?
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a.3. SUPORT EDUCATIU
● Indicadors: valoració del suport que s’ha dut a terme a les aules

CURSOS SUPORTS DINAMITZACI
Ó  DELS
PROJECTES
DES DE
L’ÀREA DE
RESPONSABI
LITAT (3
professionals)

Valoració del suports que heu gaudit a cada un dels cursos Tasques
dutes a terme

3 anys Els suports han facilitat l’atenció individualitzada de cada infant, i ens
han permet en algunes ocasions desdoblar el grup fent propostes
diferents. Per tant es valora positivament i es considera necessari
pels cursos vinents.
Els suports han estat tan profitosos gràcies a l’estreta coordinació
que s’ha donat entre les mestres.

4 anys Degut a les conseqüències de l’aturada del curs passat, aquest grup
necessitava una bona dotació de suports. Els suports han facilitat
l’atenció individualitzada de cada infant. Per tant es valora
positivament i es considera necessari pels cursos vinents.
Els suports han estat tan profitosos gràcies a l’estreta coordinació
que s’ha donat entre les mestres.

5 anys Els suports han facilitat l’atenció individualitzada de cada infant, i en
algunes ocasions a desdoblar el grup fent propostes diferents. Per
tant es valora positivament i es considera necessari pels cursos
vinents.
Els suports han estat tan profitosos gràcies a l’estreta coordinació
que s’ha donat entre les mestres.

1r A Els suports han anat bastant bé , ja que ens han ajudat a tenir una
atenció més personalitzada.
L’Ate m’ha ajudat molt per poder dur a terme activitats amb en
Gabriel i la resta de companys/es a la vegada. Necessita una
adaptació de tot i una ajuda constant.
Na Joana ha entrat moltes vegades i ha ajudat a fer la lectura i altres
activitats d’escriptura.
Na Carol també ha entrat dues vegades per setmana i ha anat molt
bé.
Recomano pel proper curs que els suports que entrin a dins l’aula
siguin sempre de les mateixes persones, en Gabriel cada dia duu
pitjor els canvis d’adults.
La valoració que faig és molt positiva.

1r B Ha estat molt positiu el suport de la companya de cicle, especialment
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en l’acompanyament en el procés d’escriptura.

El suport que inicialment tenia els dijous de 12.30 a 14h s’ha anat
reduint als darrers 45’ a darrera hora. A més, ha anat canviant sovint
de persona. Pel curs vinent i donada la diversitat del grup,
especialment en condicions personals i familiars, lingüístiques, de
capacitats i interessos, convindria proporcionar hores de suport per
afavorir la participació i aprenentatge de tots i totes les alumnes.

2n L’únic suport ha estat de la mestra AL i es valora molt positivament,
ja que el grup té alumnes amb dificultats de llenguatge i els
desdoblaments duts a terme han permès una atenció més
individualitzada per part de l’especialista.

3r Es valora positivament l’alt nombre de suports. La majoria s’han
organitzat en sessions de desdoblament reduint la ràtio i facilitant
l’organització de determinats continguts en aquests moments de
treball. De cara al futur seria positiu poder continuar amb un nombre
elevat de suports i desdoblaments en el grup.

4t El grup no ha requerit suports. Tot i que, dos infants han rebut l’ajut
de l’orientador quant a pautes per millorar la lectura. Ha estat molt
positiu.

5è El grup no ha tengut suports, i ha estat un gran error, hi ha una sèrie
d’infants que haguessin millorat el seu aprenentatge amb dues
persones dins l’aula.

6è - S’ha de dir que el  drive compartit on hi constava la planificació, les
programacions i els recursos del curs ha resultat una eina molt
valuosa que ha permès la coordinació.
- Els suports rebuts al curs de 6è es feien imprescindibles per la
naturalesa del grup i  necessaris per als alumnes, sobretot per als
NESE. Hem compartit documents, desdoblat grups, atendre
individualment als alumnes i a més, s’han corregit conjuntament
proves i treballs, adaptant-los als alumnes amb dificultats. Tot i això,
s’ha de dir que uns dels suports (dues sessions setmanals) hauria
pogut ser molt millor i no en podem fer una valoració positiva.

Especialista
d'anglès

Especialista
de...

Altres

Suport a 6è
(Expressió
escrita)

A l’hora de treballar l’expressió escrita he pogut disposar de dues
hores de suport. He aprofitat aquest suport per a fer desdoblament
del grup. A principi de curs es van fer dos grups heterogenis
d’alumnes i, gràcies a aquest desdoblament, ens ha permès poder
atendre a les necessitats individuals de cada alumne i reforçar
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l’expressió escrita, ja que era una mancança important que tenia
aquest grup.
La valoració d’aquests suports ha estat molt positiva.

PT Els suports a infantil i a primària s'han aprofitat per dur a terme
sessions de Filosofia 3/18, desdoblaments, suports dins l'aula... tot
allò que s'ha considerat necessari per atendre les necessitats
individuals i grupals en cada cas.

Confirmar que
els cartells dels
projectes
s’anaven
penjant al suro

Mestra de
suport (Carol
Núñez)

Confirmar que
els cartells dels
projectes
s’anaven
penjant al suro

Tutora de 1r B
(Joana
Llabrés)

Confirmar que
els cartells dels
projectes
s’anaven
penjant al suro

a.4. 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 PMT

● Indicadors: acords presos en els claustres pedagògics, en el si del seminari i
institucionalitzats al claustre

● S’ha acordat l’informe d’avaluació per a primària i s’han assentat les bases per a la
reflexió i formació futures per al curs vinent. S’ha dut a terme una sessió específica
per a la reutilització dels espais de reflexió pedagògica. Agraïm i reconeixem la feina
del cap d’estudis i del grup impulsor.

a.5. ESTABLIR ELS ESPAIS DE DECISIÓ PEDAGÒGICA AL NOU SISTEMA
METODOLÒGIC I ORGANITZATIU QUE S’ESTÀ INSTAURANT A L’ESCOLA

● Indicadors:
● nombre de claustres pedagògics duts a terme al llarg del curs i nombre d’acords

presos: 12 claustres pedagògics i l’acord pres sobre l’informe d’avaluació.
● El 1r cicle creu que seria interessant posar un referent que ajudi o faci suport a gent

que ho necessiti i pugui dur aquesta tasca d’una manera més eficaç. El suport de la
persona encarregada estaria orientat en dinamitzar els projectes i seria interessant
que sigui la mateixa persona sempre. Ha de ser una persona que tingui un bon
coneixement en projectes.
Consideram molt important anar fent reunions de forma periòdica i poder parlar del
quin projecte s’està fent, dubtes, idees...
Les reunions podrien estar estructurades de la següent manera:

1. Reunions de nivell (una vegada al trimestre com a mínim).
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2. Reunions de cicle (una vegada al mes).

3. Convindria recuperar el material teòric que està a dins de la carpeta de
recursos.

4. Recuperar un espai on hi hagi els dossiers i llibres relacionats amb projectes.
En referència a aquesta proposta, consideram inviable la creació d’aquesta figura
ateses les necessitats de personal del centre però coincidim en la idea que la feina
de projectes, necessita de claustres pedagògics i reunions de cicle on compartim
dubtes i estratègies per millorar aquesta situació d’aprenentatge.

a.6. CONTINUAR DESENVOLUPANT EL MODEL D’AVALUACIÓ QUALITATIVA,
DESCRIPTIVA I COMPETENCIAL QUE DONI UNA INFORMACIÓ AMPLE I RIGOROSA A
LES FAMÍLIES I DONI SUPORT AL PROGRÉS DE L’ALUMNE

● Indicadors:
● S’ha acordat i aprovat un model d’informe d’avaluació per a l’etapa de primària. Ho

hem aconseguit a través de la reflexió i treball conjunt al llarg d’un seguit de claustres
pedagògics. S’ha acordat també que el cicle infantil continuï amb l’informe
d’avaluació propi però que serà un aspecte a considerar en el futur. Aquesta
consecució la consideram una fita molt important atès que facilita a les famílies una
informació exhaustiva respecte del procés d’aprenentatge dels alumnes i esdevé
alhora una eina de reflexió pedagògica sobre la nostra tasca docent i un camí cap a
l’avaluació competencial. El conjunt del claustre l’ha volarada positivament, així com
el servei d’inspecció i un nombre significatiu de famílies que ens fet arribar la seva
opinió. A més, aquest informe significa un model propi que afegeix un segell
particular al nostre centre.

● L’alte indicador que és el nombre d’alumnes que promocionen revela que tots els
alumnes d’infantil i primària ho fan als altres cursos.

b) ACTUACIONS A L’ÀMBIT DE SOLIDARITAT (2)

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

● Indicadors:
● Nombre d’alumnes adherits al programa: 110 alumnes (el total de primària)
● Total d’ingressos que ha estat capaç de reunir el programa: 12.100 €. S’ha de dir

que s’han invertit en la seva totalitat.
● Actualització de l’inventari del programa i confecció del que ha d’estar situat

als armaris: s’ha actualitzat i es troba en format físic i digital.
● Altres indicadors: el material es troba en bon estat i no s’han hagut d’imposar

sancions

b.2. ESTABLIR DESCOMPTES PER A LES FAMÍLIES NOMBROSES DE L’ESCOLA I
FER ÚS DEL FONS D’EMERGÈNCIA SOCIAL

● Indicadors:
● Nombre de famílies beneficiades: s’han beneficiat a les 18 famílies i 33 alumnes,

que eren objecte d’aquesta actuació.
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● Altres indicadors: no s’ha hagut de fer servir el Fons d’Emergència Social, recurs
que no hem gaudit en aquest curs per part de la Conselleria.

b.3. CURSA SOLIDÀRIA (Actuació no contemplada inicialment a la PGA)
● Indicadors:
● S’han recaptat 702 € que s’han donat a la ONG Dream Nepal; hi han participat tots

els alumnes i mestres de l’escola i els alumnes han pogut descobrir la valuosa tasca
que aquesta ONG du a terme en aquest país asiàtic a través de xerrades impartides
per una persona integrant de l’organització. El claustre en fa una valoració positiva i
reconeixem i agraïm la feina feta pel coordinador, Jaume Garcia.

b.4. CAMPANYA D’APADRINAMENT  (Actuació no contemplada inicialment a la PGA)
● Indicadors: s'han recaptat 659,13 € i hi han participat un nombre important

d’alumnes i mestres. S’ha dut a terme al llarg de 4 jornades i la confecció dels
berenars ha anat a càrrec de membres de l’organització Poble Solidari, atès que en
aquest curs, la participació de les famílies, tal com es feia cursos enrere, no ha estat
possible. El claustre en fa una valoració positiva i reconeixem i agraïm la feina feta
per la coordinadora, Dolça Feliu.

b.5. MERCADET SOLIDARI
● Indicadors: organitzat un any més per l’AFA de l’escola, aquesta vegada en unes

circumstàncies especials. Tots els alumnes de l’escola varen elaborar manualitats
que després es varen posar a la venda entre les famílies. Va recaptar un total de
295 € que es varen destinar a parts iguals entre la campanya d’apadrinament i la
ONG LIFE MY GUETTO. El claustre en fa una valoració positiva i reconeixem i
agraïm la feina feta per l’AFA.

c) ACTUACION A L’ÀMBIT DEL MEDI AMBIENT (2)

c.1. DESENVOLUPAR EL PLA AMBIENTAL DE L’ESCOLA
● Indicadors: enguany el nombre de piles ha sigut molt inferior als altres anys degut

segurament al fet de què en aquest curs els pares no podien entrar al centre escolar
llevat dels dels cursos de 1r i 2n, els d’infantil entraven per una altra lloc i tenien el
contenidor massa lluny. Els contenidors de mòbils, cartutxos, bateries al final no es
varen reubicar i no se n’ha fet ús. La recollida de paper i cartró s’ha fet com es va dir,
els dijous cada curs s’encarregava de dur-lo fins al punt de reciclatge situat a devora
l’aparcament de bicicletes. Pel que fa a la ventilació de les aules s’han comprat uns
mesuradors de CO2 el qual indicava quan era necessari obrir les aules, en tot cas
entre classe i classe s’obrien uns minuts per ventilar. Els mesos més freds s’ha
intentat tenir el més tancat possible per evitar la pèrdua de calor. El temps de l’esplai
l’alumnat ha disposat de 3 poals per a restes orgàniques els quals després amb les
restes orgàniques del menjador un/a encarregat/da han sigut abocades a la
compostera de l’hort periòdicament.

● El primer cicle proposa adquirir poals de fems de reciclatge de diferents colors (blau,
groc i marró) per a cada aula. Agraïm la proposta però hi veim inconvenients atès
que ja disposam d’un poals per a la matèria orgànica fora de les aules més
accessibles pels alumnes del menjador que els recullen periòdicament per
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conduir-los i abocar-los al menjador. Necessitam contenidors grans per al paper com
els que tenim i podríem afegir un contenidor groc per als envasos.

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

* Es tracta d’una actuació que comparteix dos eixos simultàniament, el de medi ambient i el
de solidaritat. Es troba desenvolupat en els dos eixos.

d) ACTUACIONS A L’ÀMBIT  INSTITUCIONAL (2)

d.1. ASSEGURAR EL VINCLE ESCOLA-FAMÍLIES
● Indicadors:
● Percentatge de participació a les reunions de tutoria col·lectiva: Les reunions

varen poder ser presencials i hi varen assistir el 96 % de les nostres famílies.
● Percentatge de famílies que ha satisfet les aportacions voluntàries de principi

de curs: les han satisfet la gran majoria de les famílies, concretament un 95 %
● Nombre de circulars lliurades: se n’han lliurades 22
● Nombre d’entrades al blog: 168.944. Valoram i agraïm la tasca del seu

coordinador, Jaume Garcia.
● Nombre de cartells editats al plafó informatiu: 55 cartells i una seixantena

d’entrades al blog
● Nombre d’iniciatives de l’AFA acollides per l’escola: El mercadet solidari, la Fira

del llibre, els tallers del dia de final de curs i els actes de comiat dels alumnes de 5
anys i 6è de primària. Les agraïm i reconeixem a totes elles!

d.2. PRESENTACIÓ DE L’ESCOLA A LES NOVES FAMÍLIES QUE MATRICULIN ELS
SEUS FILLS/ES

● Indicadors:
● Pares/mares que hi assisteixin i valoració de la presentació: es va dur a terme a

principi de juny i de 17 famílies, en varen assistir 14. La reunió va poder ser
presencial i la varen conduir l’equip directiu i dues mestres d’infantil. I comptàrem
una vegada més amb una representació de l’AFA, aspecte que consideram
estratègic de cara a les famílies. En feim una valoració positiva.

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:
● Nivell d’ús a l’aula i grau de presència en els continguts: Ja sense l’adquisició de

llibres de text, la presència dels dispositius digitals es fa imprescindible i en aquest
curs, els salt de qualitat ha estat molt important. Ja disposam de chromebooks per a
cadascun dels alumnes del 2n cicle (48 dispositius) i el seu ús s’ha normalitzat i
s’han emprat de manera intensiva. Es tracta d’una competència que obrirà moltes
portes als nostres alumnes. Pel que fa al 1r cicle, també disposam d’uns altres
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dispositius (els Ipads) més adients per aquesta franja d’edat. Han començat a ser
emprats a 3r de primària i per al curs vinent, el seu ús s’ha d’estendre als altres
cursos del cicle i completarem un programa ambiciós al servei de l’aprenentatge dels
nostres alumnes.
També s’ha de dir que l’ús d’aquests dispositius s’ha vist afavorit per la millora de la
connectivitat, res a veure amb cursos anteriors en què aquesta era precària i no del
tot eficient.

e.2. CONTINUAR DINAMITZANT EL BLOG I LA WEB DE L’ESCOLA AFAVORINT LA
PARTICIPACIÓ DE TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA

● Indicadors:
● Nombre de visites a la web i al blog: esdevenen la plataforma online d’informació

per a tota la comunitat educativa. També en són imprescindibles i la seva
actualització constant els fa quelcom viu i de consulta també per qui ens vol conèixer.
Enguany, el continguts del blog no ha estat tan massiva com en d’altres anys a
causa de la pandèmia però a ben segur que reprendrà el seu ritme d’abans en un
futur proper. El contador d’aquest curs ha marcat: 168.944 entrades

e.3. HABILITAR L’EINA DEL WHATSAPP I EL CORREU ELECTRÒNIC COM A CANAL
D’INFORMACIÓ ENTRE ELS MEMBRES DEL CLAUSTRE

● Indicadors:
● Respectar la funció dels canals i valoració del claustre envers la seva utilitat

comunicativa: el correu electrònic s’ha fet servir per difondre informacions i
instruccions que han alleugerit la càrrega informativa dels claustres. Es valora la
seva utilitat i eficàcia sempre aparellat a l’aplicació del drive que ens permet la
compartició de documents online.

● El whatsapp, esdevé una eina més informal, instantània i també eficient perquè
tothom rebi les informacions puntuals respecte de diferents temes. De cada vegada,
està més interioritzat i respectada la seva funció. Creim que és bo que tengui una
funció acotada i limitada en el temps i quant a continguts.

e.4. CONTINUAR AMB GOOGLE APPS FOR EDUCATION A 4t, 5è i 6è.
● Indicadors:
● Nivell d’ús de les eines google a les aules: el seu ús està al servei de l'aprenentatge i

de cada vegada en coneixem més. Així, el seminari de classroom dut a terme a
l’escola  ha permès conèixer-ne més i comprovar la seva utilitat.

e.5. COMPTAR AMB EL CONCURS D’UN PROFESSIONAL PER A LES TASQUES
D’ACTUALITZACIÓ I MANTENIMENT DELS EQUIPS INFORMÀTICS.

● Indicadors:
● Valoració d’aquesta figura i del treball dut a terme: n’Albert du a terme una feina

imprescindible al nostre centre i la seva tasca facilita molt el manteniment,
arranjament i posada a punt dels dispositius i xarxa wifi en un món tan complex com
el digital. El cost per a l’escola és molt inferior als beneficis que ens reporta. Aquest
ha estat xifrat en 605 € per la seva assistència tècnica a tots els cursos i
dependències de l’escola. Li agraïm i reconeixem el seu treball!

e. 6. APROVACIÓ D’UN PLA TAC PER A L’ESCOLA (actuació no contemplada
inicialment a la PGA)

● Indicadors:
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● Aprovació del pla i valoració de la seva funció: feia molts anys que un pla TAC
era del tot necessari al nostre centre i precisament el seminari dedicat al clasroom ho
va de posar de relleu. Valoram positivament el pla perquè dota d’estructura i sentit a
l’àmbit digital del centre i perquè en el seu procés d’aprovació ha primat l’acord i la
participació de tot el claustre. Vàrem poder rebre l’assessorament sempre valuós
d’un assessor del CEP expert en la matèria i agraïm i reconeixem la tasca de
lideratge i impulsor del pla a Tomàs Siquier.

e.7. ORGANITZACIÓ D’UN SEMINARI DE CLASSROOM AL NOSTRE CENTRE DE LA
MÀ DEL CEP D’INCA (actuació no contemplada inicialment a la PGA)

● Indicadors:
● Valoració del seminari: es va dur a terme al 2n trimestre al llarg de 20 hores i va

comptar no amb tota però si amb la majoria del claustre. Ens va obrir portes, vàrem
conèixer un bon grapat d’aplicacions i la seva utilitat i ens ha servit per aprofundir en
un camp sempre interessant i que enriquirà la nostra tasca docent. Agraïm i
reconeixem la tasca del seu assessor, Xavi Juan i el coordinador del seminari, Miquel
Vicens.

f). ACTUACIONS EN l’APARTAT DE SALUT (2)

f.1. CREAR UNA COMISSIÓ DE SALUT EN RELACIÓ AL COVID
● Indicadors:
● Nombre de reunions dutes a terme; nombre de casos resolts i actuacions dutes a

terme en relació a la COVID: no ha estat necessari cap reunió de la comissió atès
que els protocols han funcionat i la coordinació amb EDUCOVID ha estat eficient. Al
llarg del curs, s’han donat 2 positius de dos germans als cursos de 4t i 6è d’infantil i
s’han respectat els confinaments i les quarentenes respectives. Per aquests positius,
l’equip directiu va supervisar i va coordinar l’administració de pcrs a tots els alumnes
d’aquests dos cursos i a totes les mestres afectades.

● Arran d’aquest fet, l’equip directiu va dur a terme una reorganització dels horaris dels
especialistes a infantil, ja que de l’altra manera, un positiu deixava en quadre als
recursos humans de l’equip de mestres. (En els primers positius, varen quedar
afectats 8 mestres i això va produir una alteració important a la resta dels cursos).

● A banda dels 2 positius, hem atès confinaments o quarentenes d’alumnes amb
familiars positius. Per tot això s’ha habilitat un protocol i un registre al drive perquè
tots aquests alumnes fossin degudament atesos i el seu rendiment acadèmic no es
veiés afectat significativament. Val a dir que s’ha notat en falta més
videoconferències a l’alumnat, sistema que s’ha comprovat més efectiu, tal com es
va constatar ja al confinament anterior. Aquestes actuacions es troben recollides i
descrites al següent link:
https://docs.google.com/document/d/1wTykiSqTGSc-3_9SrSOc-rxdUzJ4JVvWZQIgV
vCGWmA/edit

●

● No ha estat necessari l’ús de la sala d’aïllament. Totes les aules han comptat amb
mesuradors de temperatura, administració de gel hidroalcohòlic i equips purificadors.

● Les aules han comptat amb protocols de ventilació que han resultat difícils
d’harmonitzar  sobretot en les setmanes de fred intens.
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● A principi de curs es va produir una substitució de dues aules (2n i 4t) perquè es
pogués complir amb la ràtio d’alumnes/m2.

● Es va haver d’habilitar l’aula de Es Taller com a aula per donar cabuda a tot
l’alumnat. I també es va desdoblar el curs de 1r, també amb aquest objectiu.

● Els claustres i reunions dels equips docents s’han dut a terme als espais i en les
condicions de ventilació, als espais tancats o a l’aire lliure en funció de les
circumstàncies.

● Tots els treballadors, quan hem tengut disposició, han comptat amb equips de
protecció setmanalment.

● El pati ha estat segmentat i les entrades i sortides regulades.
● Cada gec ha comptat amb un espai assignat al pati, al menjador i a l’escola matinera

però en ocasions no s’ha pogut mantenir la distància de seguretat a les aules degut a
la relació nº d’alumnes/m2s de l’aula; per les dinàmiques de treball i menys als patis
allà on ha resultat molt difícil la distància per la necessitat d’interrelació dels alumnes.

● En finalitzar el curs i amb l’aprovació del claustre i consell escolar, procedirem a
l’actualització del pla de contingència, amb la flexibilització de mesures ja avançades
per la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

f.2. ACTUALITZAR LA RELACIÓ D’ALUMNES DINS DEL PROGRAMA D’ALERTA
ESCOLAR I PREVEURE LES ACTUACIONS EN CAS DE RESPOSTES
D’EMERGÈNCIES.

● Indicadors:
● Nombre d’alumnes atesos i seguiment dels protocols establerts: no ha estat

necessari l’atenció de cap dels alumnes registrats i s’ha actualitzat degudament tota
la informació del alumnes amb aquest condició i tot el personal del centre n’ha tengut
coneixement.

g) ACTUACIONS DE CAIRE ORGANITZATIU (3)

g.1. PROTOCOLARITZAR ELS CANALS D’INFORMACIÓ EN EL SI DE l’ESCOLA
● Indicadors:
● Respecte d’aquests protocols per part dels membres del claustre: s’ha avançat molt

en aquest àmbit en aquest curs i es valora positivament i podem dir que gairebé es
troba consolidat. És un aspecte cabdal i tothom hi ha de posar de la seva banda. El
respecte a aquests protocols es tradueix en una major eficàcia i afavoreix el clima de
centre. Els documents situats a la sala de mestres, al hall de l’escola, el whatsapp, el
correu electrònic i el drive esdevenen la xarxa comunicativa entre els treballadors de
l’escola. Caldrà estudiar instituir el google calendar on line en substitució al físic com
havíem fet fins ara.

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 la tutora de 5 anys i l’educadora de 2 anys de l’escoleta amb una
valoració positiva. D’aquest centre rebrem 9 dels 15 nins que iniciaran el 4t d’infantil

● D’igual manera, se n’ha produït una altra entre el tutor de 6è i orientador del centre amb
la cap d’estudis i l’orientadora de l’IES Santa Maria amb igual valoració. Aquesta esdevé
cabdal per a la formació de grups a 1r de secundària i per continuar atenent
adequadament als alumnes amb necessitats de suport. Tot el nostre alumnat de 6è
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promociona. Per una major eficàcia, s’ha compartit amb el cap d’estudis de l’institut, els
informes d’avaluació de tots els alumnes de 6è

● S’han dut a terme dues reunions de coordinació metodològica entre l’IES i les dues
escoles adscrites al mateix institut: Santa Maria i Santa Eugènia: Una, per tractar l’àmbit
de la comprensió lectora i l’altra per a la resolució de problemes. D’aquesta darrera se
n’ha extret un acord pedagògic de com enfocar aquest apartat de les matemàtiques.

● Qualificacions dels alumnes de 1r d’ESO en el 1r trimestre del curs 20-21:

Assignatura Aprovats No aprovats

Biologia 89 % 11 %

Educació física 100 % 0 %

Educació Plàstica, visual i audiovisual 100 % 0 %

Geografia i història 100 % 0 %

Llengua catalana 100 % 0 %

Llengua castellana 100 % 0 %

Matemàtiques 100 % 0 %

Música 100 % 0 %

Anglès 100 % 0 %

Valors ètics 100 % 0 %

Alumnes sense cap assignatura suspesa 89 %

Alumnes amb 1 assignatura suspesa 11 %

Alumnes amb 2 assignatures suspeses 0 %

Alumnes amb més de 2 assignatura suspeses 0 %

g.3. REORGANITZACIÓ DELS ESPAIS DE PATI
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● Indicadors:
- Valoració del funcionament, organització i vigilància dels patis: a causa de la
COVID, el pati s’ha reorganitzat de manera extraordinària. Aíxí s’han delimitat espais
per a cada un dels gec, mitjançant tanques i cordes. El sistema no ha resultat ideal
però era el possible ateses del condicions ambientals. L’Ajuntament ha hagut de
reforçar les tanques amb el millor sistema possible i l’ocupació dels espais ha estat
rotatòria (quinzenal per a infantil i setmanal per a primària).
No és l’organització que haguessin triat però no hi havia altra alternativa i en
ocasions ha resultat dur atès que havíem de prescindir del material que permetria als
infants una major oferta de lleure i facilitaria la convivència i el clima de pati.
De la vigilància del pati se n’han fet càrrec 6 mestres amb torns rotatoris que
facilitava el cap d’estudis mensualment. L’equip directiu ha fet les guàrdies en cas
d’absència dels mestres que els tocava per torn.
En un dels claustres vàrem dedicar un espai a valorar el seu funcionament i es
varen constatar aspectes que no acabaven de funcionar. L’element clau en aquest
espai és l’ATENCIÓ DE L’ALUMNAT i en ocasions, no resulta totalment cobert.
Convindrà que a principi del curs vinent tornem a revisar el document de
funcionament i millorem aquest camp per a la seguretat i bona convivència del nostre
alumnat. 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.

● El primer cicle proposa que depenent de la situació que es visqui el proper curs amb
el COVID, es replantegi l’organització dels patis i s’intenti tenir algun material de joc
adient per a cada cicle.

h) ACTUACIONS DE CAIRE CÍVIC I DE SEGURETAT (3)

h.1. SIMULACRE D’EVACUACIÓ
● Indicadors:
● Temps d’evacuació i valoració del claustre respecte del simulacre: Es varen

invertir 1 minut i 28 segons en l'evacuació de l’edifici; es va organitzar conjuntament
amb el policia tutor del municipi i amb unes circumstàncies especials atès que no es
podia dur a terme com en altres cursos a causa de les restriccions de la COVID.
Agraïm la tasca del policia tutor.

h.2. ORGANITZACIÓ DE LA SETMANA D’INTERNET SEGURA (actuació no
contemplada inicialment a la PGA)

● Indicadors:
● Fou una activitat coordinada per l’orientador del centre i va afectar a tot l’alumnat de

primària. Es varen penjar al drive de l’escola tot un seguit de materials perquè cada
tutoria en fes un ús i difusió adequats. La valoració que en feim és positiva i
constatam que els nostres alumnes han d’interioritzar tot un seguit de bones
pràctiques en aquest sentit i cal una administració d’ètica i valors per fer front al
greus perills que pot ocasionar l’ús sense control d’internet. Es tracta d’un problema
social de gran calat i que el conjunt de la societat, es famílies i escola no pot obviar.
Feim un agraïment a n’Àlex Sanchez i a en Ricard per la seva feina en aquesta
iniciativa
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h.3. ORGANITZACIÓ DE LES SESSIONS D’EDUCACIÓ VIAL (actuació no contemplada
inicialment a la PGA)

● Indicadors:
● Es varen dur a terme sessions teòriques a tots els cursos amb continguts diferenciats

per a cada un d’ells a càrrec del policia tutor i sessions pràctiques al parc vial
aquesta vegada, situat al poliesportiu a causa de la COVID. La novetat d’aquest curs
és que els cursos de 5è i 6è varen poder gaudir d’un circuit urbà més tangible sobre
les seves bicicletes i patinets. En feim una valoració molt positiva.

i) ACTUACIONS EN L'APARTAT D'INFRAESTRUCTURES (1)

● Indicadors:
● Instal·lacions efectuades:

- Per part de la Conselleria, s’ha adquirit i instal·lat una pantalla digital per a l’aula de 6è i
se’ns ha proveït de mascaretes, viseres i vestits anticovid per als treballadors de l’escola.
Per part de l’Ajuntament, s’ha pintat el recinte escolar de colors diferents a com estava fins
ara.
- Per part de l’IBISEC, s’ha reformat integralment la cuina del menjador escolar amb un cost
de 46.000 € i també s’ha fet càrrec de la reforma del terra del pati de l’escola amb un
pressupost de 45.000 € que es durà a terme al mes de juliol-agost.
- Per part de l’escola i amb diners enviats per la Conselleria, s’han adquirit i instal·lat 4
equips purificadors i renovadors de C02; 10 mesuradors de temperatura; 13
dispensadors de gel hidroalcohòlic.
- L’escola també ha adquirit 9 Ipads, 17 cromebooks i un armari per a l'emmagatzematge
dels dispositius electrònics que han suposat un total de 13.769,45 €. Una petita part de
la despesa s’ha fet amb el programa de reutilització i l’altra gran part amb recursos propis. A
més, un tamboret i altre mobiliari.

j) ACTUACIÓ EN L’APARTAT D’ECONOMIA

● Indicador:

Saldo bancari 01/09/21 22.206,60 €

Saldo bancari 21/06/21 15.632,50 €

DESPESES (de setembre 2.020 a juny 2.021)

Programa de reutilització 4.761,25 €

Despeses derivades COVID 2.859,00 €

Material informàtic i manteniment 9.231,07 €

Rèntings 3.710,72 €
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Manteniment instal·lacions 483,89 €

● INGRESSOS  (de setembre 2.020 a juny 2.021)

Assignacions Conselleria per funcionament 5.390,02 €

Programa per al finançament de llibres de
text i material didàctic Conselleria

4.280 €

Aportacions Conselleria material EPI Covid 1.981 €

Programa per al finançament de llibres de
text i material didàctic famílies

4.280 €

Quotes voluntàries inici de curs famílies 5.328,54 €

Aportació Ajuntament desenvolupament
informàtic

2.500 €

Aportació AFA desenvolupament informàtic 1.000 €

3. 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.
Respecte de la proposta del 1r cicle d’establir torns rotatoris per a les exclusives del
professorat, consideram que és una responsabilitat del cap d’estudis i creim que no ha de ser
incorporada a la memòria.

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.
El 1r cicle proposa a principi de setembre i en funció de la situació sanitària, reflexionar sobre
l’organització pedagògica i metodològica pel curs 2021/22.

b) Valoració i anàlisi de la utilització dels recursos i instal·lacions.
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A causa de la COVID, no ha estat possible la utilització dels espais comuns com ara l’aula de
Es Taller i el menjador com havíem fet en ocasions anteriors però els recuperarem i tornarem a
facilitar un horari perquè tots els cursos els puguin aprofitar.
A la sala de l’AFA hi tenim el registre de l’escola i els llibres del Programa per al Finançament
de Llibres i
Material Didàctic. Enguany hi hem ubicat l’auxiliar administrativa.
El pati s’ha pogut continuar com a espai de treball complementari al de les aules i les taules de
fusta i els espais de gespa seveixen perquè nins i nines llegeixin, investiguin, explorin…
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 Rosa M. Escandell per emmarcar
als mestres de l’escola amb un disseny molt bonic i amb la participació del nostre alumnat! I
també gràcies a l’AFA que ens ha actualitzat les imatges de les nostres famílies que aviat
també tendran un lloc al hall de l’escola.
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 i
més encara quan recobrem la normalitat

4. AVALUACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DE CADA
UN DELS PROJECTES INSTITUCIONALS I DELS
PLANS DE CENTRE
a. Projecte educatiu de centre (PEC): aprovat fa un any, es té present i d’ell pengen se’n
deriven tots els altres plans
b. Projecte lingüístic: desenvolupant-se
c. Reglament d’organització i funcionament del centre (ROF): desenvolupant-se
d. Pla d’Atenció a la Diversitat (PAD): desenvolupant-se
e. Pla d’acollida de l’alumnat: s’ha aplicat amb els alumnes d’incorporació tardana: dues
alumnes a 6è, 1 a 1r B i un altre a 3r
f. Pla d'Acció Tutorial: s’ha aplicat.
g. Pla d’acollida del professorat: s’ha aplicat amb els 8 mestres nous i 2 ATE que s’han
incorporat a l’escola. El 1r cicle aporta que cal incorporar i informar dels aspectes pedagògics i
organitzatius del centre. Des de l’equip directiu es recorda que es du a terme aquest protocol
però que cal millorar-lo.
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.

5. AVALUACIÓ DE:

a) Pla de formació del professorat.

En fet el curs de Classroom i eines TAC de 20 hores. Avaluam aquesta formació positiva perquè
ens ha ajudat en la competència tecnologica dels nostres alumnes
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b) Pla de convivència.

No ha estat necessari abordar cap cas significatiu i s’han fet intervencions puntual des de la
prefectura d’estudis i el servei d’orientació.

* Val a dir que hem tengut dos casos d’absentisme escolar: un al curs de 1r B (des de principi
de curs) i l’altre al curs de 6è (a partir del 2n trimestre). Vàrem posar en marxa el protocol
d’absentisme i ho vàrem informar al Servei d’Inspecció; als Serveis Socials i al policia tutor. Va
haver d’intervenir la PTSC i Fiscalia de menors. La primera es va reincorporar al centre al 3r
trimestre. La nina de 6è no ho va fer i resultat d’això s’ha determinat la no promoció del curs i la
seva repetició.

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 32
alumnes diaris han fet ús del servei (30 en el 1r trimestre; 30 en el 2n i 35 en el 3r) enfront dels
29 del curs passat. Per tant, s’ha revertit la tendència dels darrers cursos i ens situam més
aprop de la mitjana de 36 de fa quatre cursos. Aquest registre s’ha donat en un període advers
com el de la pandèmia i és un bon senyal que significa que hem millorat aquest servei i que el
nombre d’usuaris anirà pujant. La feina de canviar l’estatus del menjador; da canviar el
concessionari i de reformar íntegrament la cuina està donant resultat. El menjar és de millor
qualitat i les famílies ho corroboren.
L’alumnat ha estat atès per 2 monitores (una 3a ho ha estat a temps parcial per l’organització
que que ens requeria el COVID) i sols 3 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 d’aquest curs ha funcionat bé. 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.
La 3a monitora, s’ha hagut de costejar gràcies a l’aportació de l’AFA, l’Ajuntament i la pròpia
escola.
Per 2n any, hem comptat amb el servei de Comensals i el seus contracte es prorrogarà per al
curs vinent. El concurs d’aquest any ha quedat desert. Esperam que passada la pandèmia,
puguem eixamplar el nombre d’usuaris i així fer rentable la concessió.
L’organització del menjador ha estat condicionat per la COVID i les taules s’han agrupat per
gec. L’espai ha estat suficient tot i que sovint s’ha hagut d’emprar l’espai exterior del menjador.
Valoram el treball de les 3 monitores que hi han prestat servei ( Maria de Lluc Arrecio, Sandra
Capellà i Silvina Montenegro).
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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 a 9.00 h. L’ha atès sols una
monitora per la baixada d’usuaris: Marta Albons que ha estat contractada per l’empresa LÚDIC
SERVEIS INTEGRATS. 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 i l’organització s’ha dut a terme per
gecs. La mitjana d'usuaris ha sigut sensiblement inferior a la del curs passat (18 usuaris
mensuals, enfront del 25 del curs passat). La valoració és positiva. Hem enviat el certificat
d'usuaris trimestralment, la memòria del cur. 2020-2021, la sol·licitud per al curs 2021-2022 i el
projecte a la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

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

AFECTEN TOT EL CENTRE:

ACTIVITATS VALORACIÓ

- Berenada de bunyols Positiva tot i que la matèria prima va resultar un poc justa

- Mercadet de Nadal Molt positiva

- Carnestoltes Molt positiva

- Fira del llibre Molt positiva

- Carnestoltes Molt positiva

- Educació vial Molt positiva

- Cursa solidària Molt positiva

- Campanya d’apadrinament Molt positiva
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- Tallers de final de curs Malgrat que valoram la bondat de la iniciativa de l’AFA, tots els cicles han coincidit
que el seu resultat no ha estat del tot satisfactori. S’ha constatat poca preparació,
material massa senzill, les activitats poc atractives i no suficientment preparades i
per tant, no en podem fer una valoració positiva.
En qualsevol cas, i atès que el professorat disposava de tota la informació
necessària prèviament envers la iniciativa, pensam que hi havia el marge
necessari per  sol·licitar els canvis adients al programa.

Quant  a les sortides escolars dutes a terme en aquest curs:

Es troben recollides i descrites al següent link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N7LvKIe7mwxWGc21qgP4_MrkipJ4r0gYB_ntP_SJFC

s/edit#gid=0

AFECTEN ELS GRUPS:

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ORGANITZADES PER L’AFA

ACTIVITAT PARTICIPACIÓ VALORACIÓ

Inici de l’activitat Finalització de
l’activitat

Gimnàstica rítmica 9 5 Quan varen haver d'aturar pel canvi del
protocol Covid alguns infants ja no hi
varen tornar, però la valoració és  molt
bona, han fet feina amb molta il·lusió i
constància.

Aula d’estudi 5-6 5-6 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
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Bàsquet 6 3 No ha estat un bon any. Amb el tema
covid i sense poder competir, molts no e
varen apuntar.

Judo. Iniciació

Anglès infantil 4 3

Anglès primària primer cicle 7 7

Anglès primària segon cicle 4 3

Taekondo

Gimnàstica rítmica

Aula estudi

e) Programa  per al Finançament de Llibres de Text i Material Didàctic

Durant el curs 2020-2021 hem participat en el programa per al Finançament de Llibres de Text i
Material Didàctic de la Conselleria d’Educació i Formació Professional. Cada alumne/a ha
aportat al programa una quota de 40 € o 75 € per lot (en funció de la pertanyença o no a
l’AMIPA). Hi han participat 110 alumnes i 12 famílies s’han vist beneficiades pel descomptes
establerts en ser família nombrosa i/o 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 coordinadora del programa; l’AFA
representada per la seva presidenta i l’Ajuntament a través de la regidora d’educació i cultura i
batle de Santa Eugènia
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 exhaurit el pressupost en la seva totalitat (12.100 €)
Per al proper curs continuarem participant en el programa. S’han aprovat les mateixes quotes
de 40 € i 75 € respectivament (durem ja tres cursos amb les quotes congelades). Esperam una
participació de 110 alumnes aproximadament (el 100%).
També hem prorrogat 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.
L’AFA, per la seva banda, com a compensació a la congelació de les quotes, aportarà 500 €
més. Agraïm aquest gest en pro del programa.
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Organització dels llibres.

Els llibres, dins el programa, perden 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 anteriors 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.
La coordinadora del programa, Dolça Feliu, 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.

6. 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 Guillem Alemany per a tot el curs i substituït per les mestres interines: Carol Núñez,
Tatiana Camacho, Llorenç Perelló i Mireia Egea
- La baixa per maternitat de Tomàs Siquier per diferents mestres interines.
Hem de dir que les substitucions s’han produït amb celeritat i no s’ha hagut d’alterar el normal
funcionament del centre.
- Substitucions exprés, que es dugueren a terme degut a un moment de confinament de 8
mestres. Les valoram molt positives per la seva rapidesa i efectivitat i que ens varen alleugerir
aquella situació crítica quant a personal.

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,
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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 12 sessions de claustre (11 ordinàris i 1 extraordinari).
A banda d’això, hi ha hagut 12 sessions de claustres pedagògics.

Equips de cicle:

Hem dut a terme periòdicament reunions de cicle. Les coordinadores 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 adscrits al cicle (6 professionals per a cada un
d’ells). Valoram i reconeixem el treball dut a terme pels coordinadors de cicle: Noelia Cunill,
Rosa Escandell i Xisca Jaquotot

La comissió de coordinació pedagògica:

La comissió de coordinació pedagògica s’ha reunit en 1 ocasió. S’han aprovat la distribució dels
recursos econòmics del PMT i del Programa Per al Finançament de Llibres de Text i Material
Didàctic.

Pares i mares:

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 i molts
d’exemples posen de manifest que hi són quan les hem necessitat. En aquest curs les hem
trobat a faltar a causa de la pandèmia però aviat tornaran a l’escola com ho havien fet abans.
Hem de fer esment especialment a l'AFA, amb qui hem treballat i ens hem coordinat
intensament. A la presidència hi ha continuat Joana Ayarte. Valoram el seu treball desinteressat
i sempre en benefici de l'escola i no sempre prou valorat ni reconegut. Han coordinat les
poques activitats extraescolars que han estat possibles 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 per al Finançament de Llibres de Text i Material Didàctic amb 1.500 €, en el
mercadet solidari, en la bunyolada, en la Fira del Llibre i en els actes de final de curs. S’ha
destacar que també han costejat la 3a monitora del menjador durant el 1r trimestre.
La figura de les delegades d’aula continua esdevenint un element estratègic i imprescindible per
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 Vicenç Lobo, a Aina
Mulet, a Joana Ayarte, a Patrícia Nadal, a Maria Villalonga, a Silvia Castell, i a Raquel Tur, a
Vanessa Verd, a Carme Ferragut. Destacar que per primera vegada tenim un representant
masculí i que això no hauria de ser notícia… Gràcies a tots ells i elles!

Orientador i PTSC

Hem comptat amb Àlex Sánchez dos dies a la setmana per 3r curs consecutiu. A ell, gràcies
per la seva feina! Per la seva coordinació de l’equip de suport, per la feina en els diagnòstics i el
seu assessorament a les diferents tutories.

27



El mateix agraïment el feim extensiu a la PTSC que hem tengut: Cati Coll. Ha conduït els
protocols d’absentisme amb rigor i diligència.

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 Formació

Professional.

- Hem comptat amb una ATE 3 dies a la setmana, Antònia Pomares, llavors substituïda per
una baixa maternal per Magdalena Cladera Guardiola que han atès a un alumne de 1r de
primària greument afectat. Solicitarem la seva continuïtat per al curs vinent.
- També, amb una fisioterapeuta, Júlia Llabrés amb una sessió setmanal per atendre al mateix
alumne 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 la monitora que s'ha encarregat de l'escola matinera: Marta Albons i del conjunt de
monitores encarregades del menjador escolar: Sandra Capellà, Maria de Lluch Arrecio i
Silvina Montenegro.
Mencionar a Maria Cañellas com l’auxiliar administrativa que per tercer 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:
No s’ha pogut constituir a causa de la COVID.

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.
Des de l’escola reconeixem i agraïm la col·laboració i coordinació del consistori envers l’escola.
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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.
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 repintat tot el centre per un color triat per l’escola i a l’estiu s’acabarà aquesta tasca
i els baixos de les aules es pintaran amb els colors de l’arc de Sant Martí.

– S’ha continuat un tractament contra la formiga blanca que que havia atacat diferents
marcs de les portes de vàries aules i que s’està mostrant efectiu.

– S’ha instal·lat al menjador escolar un moble tancat on guardar el descalcificador.
– I s'han fet reparacions puntuals, sobre tot sanitàries i elèctriques.
– S’ha reomplert de terra vegetal els parterres dels nous arbres sembrats.
– S’ha fet una gran feina d’entrecavar i llevar les males herbes de l’hort escolar
– S’ha col·laborat a través del policia tutor en el simulacre d’evacuació i en les sessions

d’educació vial.
– S’ha costejat la monitora complementaria del menjador d’una part del 2n trimestre i el

total del 3r.
– S’ha proveït de la logística necessària en actes com el carnestoltes, el mercadet de

nadal, l’educació vial i el final de curs.

Quant al Programa per al finançament de Llibres de Text i Material Didàctic per al curs 21/22,
esperam la seva nova contribució per al curs vinent.
De cara al curs proper, hi ha algunes inversions i actuacions de millora que considerem
importants:

- Adequar les aules a l’activitat de l’escola d’estiu i preparar-les quan comencem el nou
curs.
- Canviar la superfície de gespa i arrenjar el seu marc situats entre el gimnàs i el
menjador.
- Canviar el suro del plafó informatiu. Es troba deteriorat i cal renovar-lo. A més, cal
instal·lar un voladís que el protegeixi de la pluja.
- Finalitzar de pintar l’escola amb els colors acordats.
- Arrenjar la paret del bany dels mestres
- Coordinar amb la direcció de l’escola la pavimentació del pati.
- Atesa la pròxima pavimentació de l’escola, des de l’escola voldríem proposar la
sembra de nous arbres i preveure la seva ubicació.
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, que deixa la batlia, deixant una obra molt important per a
l’escola que reconeixem i valoram.

- 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 3 ocasions (tots ells ordinaris, un
telemàtic i altres dos presencials) . 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
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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, Xisca Jaquotot i Joana Llabrés),
pares i mares (Joana Ayarte, Felip Riera, Francis Gamón, Antoni Cañellas i Ramon Boqué) i
Ajuntament (Maria Magdalena Guàrdia i Pep Lluís Urraca), per les seves aportacions, la seva
visió, els seus suggeriments i perquè assumeixen, en definitiva, la seva representativitat en un
òrgan tan important.

7. 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 PMT i demanam la
seva continuïtat així com l’ajut econòmic corresponent per consolidar el procés de renovació
pedagògic iniciat.
Quant a l’ATE, hem comptat amb ella tres dies a la setmana i compartida amb El CEIP
Binissalem. Farem les gestions necessàries per a la seva continuïtat per al curs vinent, així com
la figura de la fisioterapeuta.

D'organització:

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

Sols ha estat 1 mestra amb aquesta condició, gaudint d’una reducció de 3 hores setmanals:
Dolça Feliu ha dedicat 1 h setmanal al Programa de Reutilització, a l’inventari del material
didàctic i l’ordenament de la sala de mestres. Valoram i reconeixem aquesta feina. Antoni Picó
ha renunciat un any més a aquesta condició.

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

9. CONSIDERACIONS FINALS
Els curs 20-21 ha arribat a la seva fi. Ha estat un curs clarament alterat per la pandèmia en el
que hem hagut de fer molts de canvis i adaptar-nos a les restriccions pròpies del COVID i hem
perdut, conjunturalment, moltes coses conquerides en anteriors cursos que recuperarem tan
aviat com sigui possible. Relacionar-se i interactuar a través d’un mascreta es fa molt difícil;
conduir una classe amb mascareta sense fer ús del gest de tot el rostre per comunicar-nos amb
els alumnes és molt dur; parlar als alumnes amb mascareta durant 5 h al dia és extenuant per
la veu i les cordes vocals... Però, finalment i el més important es que ENS HEM SORTIT i hem
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arribat sans i estalvis i el curs ha resultat molt millor del que esperàvem. Fins i tot, hem estat
imaginatius, no ens hem rendit i hem pogut tirar endavant amb esdeveniments i activitats que al
principi eren impensables de dur a terme. Així, hem pogut donar vida a la IX cursa solidària, al
mercadet de Nadal, a la campanya d’apadrinament, als carnestoltes, a la fira del llibre, a la
presentació de l’escola a les noves famílies, a diferents sortides... tantes i tantes coses que són
justes valorar-les.

I en un any difícil com aquest, en el plànol pedagògic i organitzatiu, hem estat capaços de dur a
terme un seminari de classroom; acordar un pla TAC per a l’escola i aprovar un informe
d’avaluació competencial que moltes poques escoles poden aspirar a tenir. Per tot això, creim
que en les circumstàncies més adverses, hem estat capaços d’assolir totes aquestes
consecucions en benefici de l’escola.

La pandèmia ens ha posat a prova i és que 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 un curs que s’havia d’adaptar a les
noves mesures del nostre pla de contingència.

I és bo que en un moment així, que facem balanç del moment en què es troba l’escola:
Comptam amb fortaleses:

1. Tenim un projecte educatiu clar i definidor que fa de marc de tot el quefer de l’escola
2. Hem definit el currículum de l’escola i gràcies a això sabem clarament el que han

d’aprendre els nostres alumnes. Atorga seguretat i les programacions parteixen
clarament d’ell.

3. Estam dins el programa de Millora i Transformació. És un grup selecte de centres que
aposten per la millora en les seves claus d’aprenentatge. El programa ens obliga a no
estancar-nos i a la recerca constant de noves fites. Comptam amb un grup impulsor
divers i creatiu que ha assumit el repte de traçar un itinerari pedagògic engrescador per
al nostre claustre.  Joana, Tomàs, Àlex i Miquel, feis una feina encomiable!

4. Hem consolidat les dinàmiques dels claustres pedagògics que afavoreixen la
participació de tots i la construcció d’un projecte en comú. Mai n'havíem dut a terme tant
com en aquest curs: 12 i els ha liderat com mai, el grup impulsor.

5. Hem aconseguit definir un informe d’avaluació que ofereix una descripció exhaustiva del
grau d’assoliment dels objectius i competències del nostres alumnes.

6. Una gran part del claustre està decidit a emprendre noves fites i està engrescat amb la
idea.

Però també assumim amb naturalitat i honestedat que presentam debilitats:

1. Una avaluació competencial exigeix d’una programació més competencial i unes
propostes metodològiques a les tasques escolars que vagin també en aquesta direcció.
Per això, la formació per al següent curs cal que l’orientem cap aquest objectiu.

2. Cal que revisem en profunditat els acords pedagògics. Ha passat temps des de la seva
aprovació i cal que els actualitzem i els modifiquem si cal i mantinguem allò que s’ha
provat eficient i positiu.

3. Possiblement cal que aprimem el currículum que encara és molt extens.
4. Som una escola petita, amb un grup humà molt divers i amb criteris diferents de com

enfocar les coses, però cal un sentit col·lectiu per damunt de l’individual en benefici de
l’escola.
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5. I quan recuperem situacions d’aprenentatge com ara els tallers, cal que els orientem cap
el currículum i en facem la millor selecció. I si també volem recuperar els ambients, cal
que tenguem en compte l’experiència anterior i siguem capaços de millorar-la.

6. Cal que reforcem la feina per projectes on s’hi constaten dificultats i dubtes que podrien
ser canalitzades a través de la reflexió i compartició a cada un dels cursos.

El nostre claustre, abans estable quant a personal i quasi amb les mateixes persones, fa un
temps, és més canviant i comptam ara amb un percentatge de nous professionals que
s’incorporen al nostre projecte. El curs vinent també el preveiem amb aquestes premises. I això
no és una amenaça: aporta aire fresc i noves fites però tenim el deure (l’equip directiu sobretot)
de salvaguardar la linea de centre i que els nous professionals trobin el millor encaix dins el
marc pedagògic millor definit que es mostri sòlid, clarificador i estable.

Tenim per endavant una gran tasca. Observam que ens manquen molts d’aspectes que són
necessaris d’articular. Però el temps és limitat i cal que la continuem sense defallir i anem poc a
poc assolint noves fites… I és que hem apostat per la innovació i qui aposta per ella sap que
l’edifici mai estara completament acabat; sempre hi haurà millores per fer i l’ànsia d’enriquir
l’aprenentatge dels alumnes ens portarà constantment a la recerca, la reflexió i la formació. Qui
opta per l’estancament no “pateix” tot això però l’aventura d’aprendre mereix aquesta inquietud i
no renunciar al full de ruta traçat des de fa un temps.

Les memòries també tenen sempre un capítol d’agraïment, reconeixement i comiat:
- A la nostra AFA que ens han acompanyat, com sempre. Per això, la nostra consideració per la
seva presidenta i junta directiva, per la seva feina per a l’escola
- Volem donar un adéu emotiu als mestres que ens han acompanyat aquest curs i que marxen:
a Catalina Sastre, a Noelia Cunill, a Carol Núñez, a Mireia Egea, a Tatiana Delgado, a Dolça
Manzano, a Llorenç Perelló, a Nacho Nogales, a Magdalena Comas i a Rosa Escandell, Moltes
gràcies, amics i amigues!  Molta sort i recordeu la nostra escola!
- 19 alumnes de 6è ens deixen i afronten la nova etapa de secundària i als qui desitjam tot el
coratge i empenta. 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!
- 17 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… 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 teixeixen relacions d’afecte i apreci, aquesta és
imparable!
Estam a les portes d’un curs en el que esperem recuperar molt del camí que varem construir.
Tots junts estarem a l’alçada. Que ningú ho dubti!

Però, permeteu-nos un última reflexió: hi ha un element subjacent a l’àmbit de l’aprenentatge
que sovint no es té present però que és cabdal i decisiu: el component emotiu. ELS ALUMNES
APRENEN SI L’APRENENTATGE ACONSEGUEIX DESPERTAR LA SEVA EMOCIÓ. Amb
aquesta premisa, cal que els docents embolcallem allò que volem que els alumnes aprenguin
amb les millors eines i recursos metodològics però emocionant-los. L’aprenentatge serà més
profund i durador; els connectarà millor amb el coneixement i els unirà per molt temps a
l’aventura d’aprendre. Tant de bo sapiguem emocionar als nostres alumnes a la nostra escola!
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Estiu de 2021

Annex 1 RELACIÓ ENTRE LA PGA I LA MEMÒRIA

33

https://docs.google.com/document/u/0/d/1YVYH8o6KloZt2haeoBPUf0EFi8V9lxEmY8JCcnbOqT0/edit

