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DEFINICIÓ
La programació general anual és un instrument bàsic de planificació i organització del centre. Ha de contenir la proposta organitzativa i
curricular que, amb caràcter anual, elabora el centre, com a concreció del projecte educatiu i del projecte curricular, per garantir el
desenvolupament coordinat de totes les activitats educatives, l’exercici correcte de les competències dels diferents òrgans de govern i la
participació de tots els sectors de la comunitat escolar.

1. DIAGNÒSTIC INICIAL
El CEIP MESTRE GUILLEMET es troba ubicat al terme de Santa Eugènia, una població de més de 1.700 habitants que pertany a la comarca
del Pla de Mallorca. L’escola està situada al centre del poble, enmig del carrer Major i Josep Balaguer. Es tracta d’un edifici remodelat l'any
2004 a partir d’una edificació que datava del 1965. Per tant, la nostra escola ja ha complert 56 anys. Als annexos del solar, hi ha diferents
dependències municipals: el Centre de Salut, l'Escoleta Municipal, el local de les Mestresses de Casa i el Local de les Persones Majors. Els
tres primers equipaments eren antigament les cases dels mestres. El centre es nodreix de la majoria de nins i de nines que resideixen al
municipi, a més de comptar amb alumnes provinents d’altres pobles veïns, com ara Sencelles, Algaida, Marratxí, Llucmajor, Costitx, Inca i
Santa Maria. El nostre alumnat és molt heterogeni, i en els darrers anys han arribat moltes famílies que procedeixen d'altres indrets,
majoritàriament de la ciutat de Palma. Són famílies que solen tenir el seu lloc de treball en aquesta ciutat i d’aquesta manera, Santa Eugènia
esdevé, per aquestes famílies, en un nucli residencial. L’escola presenta un índex d’immigració molt baix. Aquest fet s’explica pel preu
desorbitat de l’habitatge en el municipi i aquest factor actúa de filtro i aquest fa molt difícil que es puguin assentar a casa nostra, un nombre
significatiu de famílies amb pocs recursos econòmics. El creixement demogràfic a Santa Eugènia és molt poc rellevant i això fa que les
variacions de matrícula siguin molts reduïdes (1 alumne menys per aquest curs).
La nostra escola gaudeix d’un entorn ric en elements naturals, etnogràfics, històrics i culturals que hem de tenir en compte, que els hem de
traslladar al nostre currículum i als que no podem donar l’esquena. Tenim persones i entitats dins el poble que ens poden transferir el seu
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coneixement i la seva experiència. Anem a gaudir de tot això i fem de l’escola quelcom que s’incardina plenament dins l’ecosistema on
treballa, viu i desenvolupa.
El curs 21/22 és el tercer curs afectat per la pandèmia del COVID 19. I aquest fet ens condiciona òbviament, però en comptes d’esdevenir un
obstacle, creiem en una idea d’oportunitat, en ser més imaginatius; en educar als nostres infants en més responsabilitat i organització i tot i
respectant les limitacions i restriccions que ens imposen, volem recuperar poc a poc tot allò que hem perdut en tot aquest període que s’està
fent molt llarg i sobretot, sense abandonar les ànsies de millora i permetent la continuïtat de la reflexió pedagògica i l’avenç com a institució en
el que estam tots compromesos.

1.1. Dades generals: alumnes, mestres, unitats

●

ALUMNES: iniciam el curs amb una matrícula de 155 alumnes, la mateixa xifra respecte de l’any passat. D'aquests 155 alumnes, 83 són
nines (53,55%) i 72 nins (46,45%). 110 alumnes cursen primària i 45 ho fan a infantil. Tenim 108 famílies a l’escola. D’aquests 155 alumnes,
en tenim 13 de nacionalitat d’estrangera (8,44%), la major part de l´UE (Itàlia, Regne Unit, Holanda, Alemanya…) però també del Marroc.
La ràtio dels diferents nivells registra una mitjana de 15,5 alumnes per aula. El curs més nombrós és el de 4t de primària ( 20 alumnes). En
canvi, els menys nombrós és el de 4t i 2n A, amb 12 alumnes.
La gran majoria dels 155 alumnes prové del municipi de Santa Eugènia i té el seu domicili al terme municipal en gran part. Alguns alumnes
provenen dels termes de Sencelles, de Santa Maria, d’Algaida, de Marratxí, de Costitx, de Palma, d’Alaró, d’Inca i de Llucmajor. S’ha de dir
que, des de fa quatre anys, la demanda de places d’altres municipis ens ha augmentat. Bastants pares i mares ens parlen que comencen a
conèixer positivament la nostra escola i demanden la nostra matrícula. Ja són 41 ( 3 més que en el curs anterior) alumnes provinents
d’altres municipis ( el 26,45% del total) I és que les famílies s’ho pensen molt a l’hora de triar l’escola per als seus fills i fins i tot, quan es
decideixen per la nostra escola, consenten haver de fer quilòmetres tant per venir com per tornar...
127 alumnes (82 %) han triat l’assignatura de valors, 18 més que en el curs passat i 28 (18 %), l’assignatura de religió, 19 menys.

5

Tenim 3 cicles educatius: infantil, 1r cicle i 2n cicle i tres cursos per cada un d’ells. S’ha de dir que s’ha mantingut el desdoblament del curs
de 2n en 2n A i 2n B i per tant, seguim comptant amb 10 cursos (4 al 1r cicle)
Pel que fa a l’àmbit de suport educatiu, són 13 els alumnes amb necessitats específiques de suport. (2 més que en el curs passat)
Comptam amb 17 famílies nombroses a l’escola (el 11 %) a qui beneficiam econòmicament i això afecta a 30 alumnes.
Altres dades d’interès són que de 155 alumnes, parlen el català a casa el 38 %; el castellà un 20 % i ambdues llengües (27.86 %) a banda
de la resta (14.29 %) que parlen altres llengües estrangeres.
I per últim, de 155 alumnes, quasi meitat fan el viatge d’anada i tornada a l’escola a peu, en bicicleta o en patinet i l’altre meitat ho fa en
vehicles motoritzats.
●

MESTRES: El curs escolar 2021/22 coincideix amb el 10è any de gestió de l’equip directiu i aquest ha comptat amb la incorporació d’un nou
secretari. En el curs passat es produí la seva renovació per 4 anys més. Per tant, ens trobam a l’equador del 3r i últim mandat que finalitzarà al
curs 23/24. La plantilla de mestres compta amb bastantes novetats: 2 mestres noves a infantil (una definitiva i l’altra funcionària en pràctiques)
i altres 3 a primària (una funcionària en pràctiques, una mestra en comissió de serveis i un tercer interí (½ plaça) per la nostra pertinença a la
PMT (Programa de Millora i Transformació) per 5è any consecutiu). Així mateix, incorporam un nou mestre de religió, compartit amb el CEIP
Melcior Rosselló de Santa Maria, com també una nova AL a mitja jornada. La mitjana d’edat del nostre personal docent es de 47,3 anys (2
anys més que en el curs passat).
En l’apartat de personal no docent, comptam amb una nova ATE dos dies a la setmana compartida amb el CEIP Son Basca de Sa Pobla; la
mateixa fisioterapèuta (un dia a la setmana) i 3 monitores porten els servei d’escola matinera i menjador escolar ( dues d’elles de nova
incorporació)
3 mestres, dos a primària i un a infantil disposen d'una reducció horària de tres sessions setmanals: Aquests dos mestres dediquen un
nombre d’hores lectives i d’exclussives a aquesta reducció (segons la normativa que els permet una reducció entre el rang d’1 a 3 hores)
perquè tenen més de 55 anys. Altres tres mestres mestres ha renunciat a aquesta reducció.
Tot plegat fan un total de 21 docents adscrits al centre: 13 dones (61.90 %) i 8 homes (38.10%).
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El conjunt de treballadors està format per un equip de 26 professionals entre mestres d’infantil i de primària, mestres de suport,
especialistes, PT, AL, AD, el mestre de religió i l’orientador (2 més que en el curs passat). Val a dir que 2 els membres de l’equip directiu
assumeixen tutories a primària i que l’AD fa la funció de tutora igualment. I L’equip no docent està format per 6 professionals: la mateixa PTSC,
una nova ATE, la mateixa auxiliar administrativa, 2 monitores de menjador, 1 d’escola matinera (una d’elles també atén el menjador) i la
mateixa fisioterapèuta.

1.2. Organització del personal docent i no docent
RELACIÓ DELS TREBALLADORS DEL CEIP MESTRE GUILLEMET
PERSONAL DOCENT
EQUIP DIRECTIU
Tomàs Siquier (secretari)
Miquel Vicens ( cap d’estudis)
Antoni Picó (director)
CICLE
CICLE INFANTIL

MESTRES
Coordinadora: Joana Mª Salom
- Maria Amengual (3 anys)
- Maria Antònia Noguera (4 anys )
- Margalida Colom (5 anys)
- Joana Salom (+ 1 a infantil)
- Pere Joan Pastor (religió) (dimarts i dijous)
- Jaume Garcia (EF- psico)
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1r CICLE

Coordinadora: Xisca Gamundí- Joana Llabrés
- Bel Font (1r )
- Xisca Gamundí (2n A)
- Joana Llabrés (2n B)
- Dolça Feliu (3r)
- Guillem Alemany- Cristina Gómez (Suport)
- Bel Martínez (PT- suport)

2n CICLE

Coordinadora: Xisca Jaquotot
- Tomàs Siquier( 4t)
- Sara M. Genovart (5è)
- Miquel Vicens (6è)
- Antoni Picó (Suport)
- Xisca Jaquotot (anglès)
- Mª Carmen Gallardo (AL)
- Antoni Trillo (suport)
PERSONAL DE SUPORT

Orientador
PTSC

- Àlex Sánchez (dijous i divendres)
- Cati Coll (periodicitat mensual)
PERSONAL NO DOCENT

ATE
FISIOTERAPEUTA
MONITORES ESCOLA MATINERA
MONITORES MENJADOR
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

- Fidela Isern (Dilluns i dijous)
- Júlia Llabrés (Dijous. Periodicitat setmanal)
- Maria de Lluch Arrecio
- Maria de Lluch Arrecio, Rosa Mulero i Llum Cádiz)
- Maria Cañellas (dimarts i dijous)

DISTRIBUCIÓ DEL PROFESSORAT EN TUTORIES, ESPECIALITATS I FUNCIONS
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CÀRREC/TUTORIA
C
I
N
F
A
N
T
I
L

1r

C
I
C
L
E

2n
C
I
C
L
E

NOM

NIVELL/ÀREA

Nº ALUMNES

Tutora

Maria Amengual

4t educació infantil

15

Tutora

Mª Antònia Noguera

5è educació infantil

13

Tutora/Coordinadora CEP

Margalida Colom

6è educació infantil

17

Mestra +1 d’infantil/suport
(Coordinadora de cicle)

Joana M. Salom

Educació infantil/coord. infantil

Mestre de religió

Pere Joan Pastor

Religió a tots els cursos

Especialista d’educació física/coord.
ambiental/blog

Jaume Garcia

Educació física a tots els cursos i
psicomotricitat a infantil i 1r de primària

Tutora

Bel Font

1r d’educació primària

16

Tutora (Coordinadora de cicle)

Xisca Gamundí

2n d’educació primària (B)

12

Tutora (Coordinadora de cicle)
/equip impulsor

Joana Llabrés

2n d’educació primària (A)

13

Tutora

Dolça Feliu

3r d’educació primària

18

Suport primària

Guillem Alemany- Cristina Gómez

Mestra de suport tots els cursos de primària

PT/Suport

Bel Martinez

Suport d’educació infantil i primària

Especialista anglès (Coordinadora
de cicle)

Francesca M. Jaquotot

Anglès a tots els cursos

Tutor/secretari/coord. TAC/Equip
impulsor

Tomàs Siquier

4t d’educació primària

20

Tutora

Sara Genovart

5è d’educació primària

12

9

Cap d’estudis/ tutor/Equip
impulsor/coord. suport i convivència

Miquel Vicens

6è d’educació primària

AL

Carmen Gallardo

Tallers de llenguatge a primària i suport

Director

Antoni Picó

PMT/ coordinació Tac/ Menjador
escolar/Taller/ Comissió de delegats/ AFA/
Ajuntament, hort escolar, economia del
centre....

Suport

Antoni Trillo

Suport al 2n cicle de primària

19

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR
Equip directiu

Mestres

Pares/mares

Ajuntament

-Antoni Picó,

- Jaume M. Garcia (**)

- Francis Gamón (**)

- Maria Magdalena

director(*) (**) (***)

- Francisca M. Jaquotot

- Felip Riera (***)

Guàrdia (****)

-Miquel Vicens, cap

- Joana Llabrés (*)

- Ramon Boqué (*)

d’estudis (*)

- Toni Cañellas

Tomàs Siquier,

- Joana Ayarte (****)

secretari (*) (**)
(***)

(*) Membre de la Comissió permanent

(**) Membre de la Comissió de menjador

(***) Membre de la Comissió de convivència(****) Membre de la comissió del Programa de Reutilització de Llibres de Text i Material Didàctic)
*En aquest curs procedirem a la renovació d’aquest òrgan
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ÀREES DE RESPONSABILITAT DEL CEIP MESTRE GUILLEMET. CURS 21/22
Àrea

Descripció de l’àrea

Mestre/a

Farmaciola

Inventari i manteniment de les farmacioles de l’escola i
del gel per les lesions musculars (6)

Mª Antònia Noguera

Material escolar fungible sala de mestres

Proveïment, ordenament i classificació del material

Sara Genovart

fungible a la sala de mestres
Pla per a la coeducació i la Igualtat de gènere

Redacció del Pla per a la coeducació i la Igualtat de
gènere

Bel Martínez

Blog de l’escola/Organització pati/Cursa solidària

Dinamitzar i mantenir el blog de l’escola/Dinamització
pati/Organització cursa solidària/Coordinador medi
ambient

Jaume Garcia

Coordinació informàtica

Dinamitzar i resoldre les dificultats de l’àrea de les TAC

Tomàs Siquier i Antoni Picó

Imatges dels mestres de l’escola

Elaborar un suport físic per donar a conèixer a les
famílies els mestres de l’escola al hall de l’escola

Maria Amengual

Dinamització festes de l’escola

Dinamitzar i organitzar les festes de l’escola

Xisca Gamundí i Joana Salom

Equip impulsor

Impulsar i assumir el lideratge pedagògic de l’escola

Joana Llabrés, Tomàs Siquier. Miquel Vicens,
Àlex Sánchez

Alumnes amb patologies greus

Actualitzar la informació dels alumnes amb patologies
greus i el manteniment de la farmaciola específica

Bel Font

Berenars solidaris

Organitzar i dinamitzar la campanya de berenars
solidaris

Dolça Feliu

Coordinació seminari de formació

Coordinar el seminari de formació

Margalida Colom

Comissió de salut

Seguiment de les mesures i restriccions a causa de la
COVID

Xisca Jaquotot i Guillem Alemany
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PMT/ coordinació Tac/ Menjador escolar/Taller/
Comissió de delegats/ AFA/ Ajuntament....
Festa de final de curs

Antoni Picó
Organització de la festa de final de curs

Miquel Vicens

2. PRINCIPALS CONCLUSIONS GLOBALS EXTRETES DE LA MEMÒRIA DEL CURS ANTERIOR
A l’anterior memòria, numeràvem una sèrie de fortaleses i debilitats que resumim en aquest quadre:

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

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.
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.
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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.

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.

A més es feien unes consideracions i propostes que es podríen resumir en:
-

Incidir en la millora del treball per projectes, recuperant el material teòric que està a dins de la carpeta de recursos; recuperant un espai
on hi hagi els dossiers i llibres relacionats amb projectes i establint els espais com ara els claustres pedagògics per compartir els
projectes que es duran a terme; compartint dubtes, aportant idees; proposant coordinacions amb els especialistes i mestres de suport
Depenent de la situació que es visqui el proper curs amb el COVID, és necessari que es replantegem l’organització dels patis i s’intenti
tenir algun material de joc adient per a cada cicle o curs que ocupi millor als nostres infants, millori la seva convivència i ompli
positivament el temps del lleure.
A principi de setembre i en funció de la situació sanitària, caldrà reflexionar sobre l’organització pedagògica i metodològica pel curs
2021/22.
Anticipar a la reunió d’avaluació, reunions de cicle o nivell per parlar de les dificultats docents i de l’alumnat per tal de reorientar-les de
cara al futur.

3. OBJECTIUS I ACCIONS PER AL CURS
3.1. Objectius en relació a l’àmbit del rendiment acadèmic
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OBJECTIUS
PROPOSATS

INDICADORS D’ASSOLIMENT

ACCIONS / MESURES PER A LA SEVA
CONSECUCIÓ

RESPONSABLES

Acords presos.

Reunions trimestrals entre Infantil i Primària per
tractar temes de lectoescriptura i establir acords
metodològics.
Reunió anual amb l’IES per establir coordinació
d’àrees i traspàs d’alumnat.

Coordinadors de
cicle, tutors/es,
direcció.

1. Adequació dels continguts curriculars
2. Tractament específic de l’autoestima i relació
amb la resta de companys/es.
3. Comunicació fluïda amb la família.
4. Establiment de reforços individuals puntuals.

Tutor i especialistes.
Cap d’estudis.

QUANT A PROMOCIÓ I TITULACIÓ
PT1

Establir un coordinació
fluida entre les etapes
d’Infantil i Primària, i
aquesta darrera amb
l’institut de referència.

PT2
P.T..
QUANT A RESULTATS GLOBALS PER ASSIGNATURES I GRUPS
R1

(Veure els objectius de
centre de caire
pedagògic)

R2
R...
QUANT A RESULTATS DE L’ALUMNAT QUE REPETEIX CURS
RR1

Prevenir i actuar sobre
les dificultats
específiques que
presenta i afavorir la

a. Progrés al llarg del curs en cada una
de les àrees i diferència entre les del
curs anterior.
b. Progrés en l’actitud, autoestima i
confiança en un mateix.
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millora del seu
rendiment.

c. Relació amb família respecte al
centre i mestres.

QUANT A RESULTATS DE L’ALUMNAT AMB ACNS I AMB ACS
NESE 1

Utilitzar el màxim les
mesures ordinàries
metodològiques per tal
de respondre a les
necessitats de l’alumnat
NESE partint del
currículum ordinari.

1. Resultats d’avaluacions.
2. Informacions rebudes per part
dels tutors.
3. Valoració trimestral del suport
oferit a aquest alumnat.
4. Valoració dels criteris
establerts.

1. Seguiment del plans de treball especialitzats.
2. Col.laboració equips docents.
3. Coordinació serveis externs.
4. Adaptacions curriculars d’accés i no
significatives.
5. Suport dins l'aula.
6.Col·laboracions tutors i equip de suport per
elaborar les programacions d’aula.

QUANT A DISMINUCIÓ DE L’ABSENTISME ESCOLAR * No presentam una problemàtica significativa en aquest sentit
* Prèviament a la redacció dels objectius següents, traçam una projecció de futur del objectius que estant a l’horitzó, cal tenir-los en compte de
cara a treballar-los progressivament i atenent a les prioritats i al temps i recursos que disposarem en els propers cursos:
-

Definir un model de lectoescriptura per al nostre centre.
Definir un model de didàctica de les matemàtiques quant a resolució de problemes, càlcul mental, algoritmes...
Aprimar i concretar el currículum de l’escola.
Redactar un nou projecte curricular de centre.
D’altres a definir:

3.2. Objectius dins l’àmbit pedagògic, organitzatiu i de gestió (33 objectius)

OBJECTIUS
PROPOSATS

INDICADORS
D'ASSOLIMENT

ACCIONS / MESURES PER A LA
SEVA CONSECUCIÓ

RECURSOS

TEMPORITZACIÓ

RESPONSABLE
S
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A) En l’àmbit pedagògic
Pedagògic

1. Fer efectiu el
treball per a la
convivència, la
cohesió i el clima
d’aula (deriva
dels objectius 2,
4, 5 i 24 del PEC)

- Nombre de dinàmiques de
cohesió dutes a terme i
valoració de les mateixes
- Nº de conflictes en el que
hagi hagut d’intervenir el
cap d’estudis
- Comparatives dels
sociogrames, qüestionaris
o altes eines que es
proposin des del servei
d’orientació que mesurin el
grau de cohesió dels
diferents grups i la salut
emocional del nostre
alumnat

- Desenvolupament del Pla
d’Acció Tutorial
- Desenvolupament de
dinàmiques de cohesió
- Disposició dels alumnes a l’aula

- Sociogrames i
altres eines
- document de
dinàmiques de
cohesió
- Servei
d’orientació
- Qüestionari
Google

-Tot el curs

- Tutors/es
- Cap d’estudis
- Orientador

2. Millorar el
treball per
projectes (deriva
dels objectius 4,
12 i 24 del PEC)

- Grau d’abastiment del
curriculum.
- Adequació de cada un
dels projectes a una rúbrica
d’avaluació.

- Desenvolupament d’1 projecte
trimestrals durant el curs,
adaptant aquesta periodicitat a l
cicle infantil
- Sessions de 3 a 6 hores
(primària) i d’1 a 3 a infantil
dedicades al treball per projectes
- Crear una rúbrica d’avaluació

- Sessions de
roda de
projectes
- Guió de
projectes
- Claustres
pedagògics

- Tot el curs

- Tutors/es i
especialistes
- Equip impulsor

3. Millorar el
suport educatiu a
les aules (deriva
dels l’objectius 4,
12 i 24 del PEC)

- Resultats acadèmics dels
alumnes NESE I NEE

- Desenvolupament d’estratègies
i situacions d’aprenentatge
inclusives que atenguin a tot tipus
d’alumnat.

- Claustres
pedagògics
- Mestres de
suport establerts
a l’horari

- Tot el curs

- Tutors/es i
especialistes
- Equip de
suport
- Servei
d’orientació
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- Mestres de
suport
4. Aconseguir
una programació
competencial a
nivell de tot el
centre (deriva
dels objectius 12,
16, 17 i 24 del
PEC)

- Consecució d’una
programació competencial
comuna a tot el centre

- Formació de centre.
- Desenvolupament de les
programacions competencials al
llarg del curs i la seva incidència
en el treball de l’aula.

- Seminari de
formació
- Claustres
pedagògics

- Tot el curs

- Tutors/es i
especialistes
- Equip impulsor

5. Recuperar
alguns tallers a
l’escola amb la
lògica adaptació
a les restriccions
de la pandèmia
(deriva dels
objectius 12 i 16
del PEC)

- Nº de tallers impartits
- Mestres i cursos afectats
- Grau de satisfació del
tallers per part de l’alumnat

- Desenvolupament dels tallers de
CONEIXEM SANTA EUGÈNIA,
HORT ESCOLAR, TALLERS DEL
CICLE INFANTIL I d’altres que es
puguin incorporar amb l’objectiu
de fer més significatiu i
individualitzat l’aprenentatge.

- Claustres
pedagògics

- Tot el curs

- Equips de cicle

6. Mantenir el
vincle de l’aula
amb els alumnes
afectats per
incidències
relacionades
amb el COVID
(deriva dels
objectius 4 i 12
del PEC)

- Reflectir les accions dutes
a terme per mantenir
aquest vincle prioritzant les
videoconferències i per
tant, l’indicador més
important és el nombre de
videoconferències dutes a
terme

- Emplenar la graella destinada a
aquesta finalitat on es reflectiran
les estratègies per mantenir
aquest vincle

- Eina del Zoom
o Meet
- Correu
electrònic o
classdojo

- Tot el curs

- Equip directiu
- Tutors/es
- Especialistes

7. Fer partícip al
claustre i

- Nº de
sessions/informacions al

- Informar als claustres ordinaris o
pedagògics de les qüestions

- Dinàmiques
dutes a terme

- Tot el curs

- Equip directiu
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comprometre’l
amb el
desenvolupamen
t del PMT (deriva
dels objectius 17
i 24 del PEC)

claustre sobre la reflexió
pedagògica, les eines,
dinàmiques que emanin de
la PMT

pedagògiques que la PMT
desenvolupi

- Coordinador
d’aquesta àrea
- Equip impulsor

B) En l’àmbit organitzatiu i institucional
SOLIDARITAT

8. Donar
continuïtat al
programa per al
finançament de
llibres i material
didàctic al servei
de l’aprenentatge
dels alumnes
(deriva dels
objectius 1, 5 i 9
del PEC)

- Aprovar un pressupost
del programa per part de la
CCP
- Cobriment de les
necessitats per part del
programa
- Nombre de sancions per
un mal ús del material

- Adhesió de la nostra escola al
programa seguint les
prerrogatives del programa per
part de Conselleria

- Aportacions de
les famílies,
AFA, Conselleria
i Ajuntament

- Tot el curs

- Equip directiu,
CCP i claustre
de mestres

9. Establir
descomptes per
a les famílies
nombroses i fer
ús del fons
d’emergència
social (deriva de
l’objectiu 5 i 8 del
PEC)

- Nombre d’alumnes
beneficiats

- Establir aquests descomptes en
determinats supòsits en
l’aportació voluntària de principi
de curs i en el programa per al
finançament… i distribuir amb
rigor el fons d’emergència social

- Fons
d'emergència
social assignat a
l’escola

- Tot el curs

- Equip directiu

10. Fer efectives
accions
solidàries que
justifiquin el

- Diners recaptats a les
campanyes
- Valoració del claustre
envers les campanyes

1. Organització de la campanya
de berenars solidaris al llarg de
quatre dijous dins el mes de
novembre

- Famílies
voluntàries
- Material del
menjador escolar

- 1r trimestre
(berenars
solidaris)

- Coordinadora
de l’àrea
- Tutors/
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nostre tret
d’identitat
solidari (deriva
dels objectius 1,
5 i 8 del PEC)

Medi
ambient

2. Organització d’una cursa
solidària que beneficiï una causa
solidària
- Difusió entre l’alumnat de la
destinació dels beneficis de la
campanya

- Fitxa individual
per a la reserva
dels berenars
- Local de
l’Associació de
3a edat
2.-Col·laboració
dels comerços
locals
- Diplomes,
dorsals, cons,
etc.
- Pancarta
- taller
- Poliesportiu

- 3r trimestre
(Cursa solidària)

- Coordinador
cursa solidària
- Claustre

11. Aconseguir
una contribució
efectiva a la
protecció del
medi ambient
que justifiqui el
nostre tret
d’identitat com a
escola verda
(deriva dels
objectius 1, 5 i 9
del PEC)

- Nombre d’esdeveniments
proposats al pla i valoració
del claustre envers els
mateixos
- Nombre de piles
recollides
- Auditoria d’estalvi
d’energia a les aules
trimestral
- Nombre de projectes
relacionats amb el medi
ambient i la seva protecció

- Desenvolupament del pla
ambiental del centre centrat en:
recollida selectiva, estalvi
d’energia, accions positives de
millora ambiental, reutilització del
paper...

- Contenidor de
piles
- Contenidor de
paper
- Material
necessari per a
esdeveniments
i/o campanyes

- Tot el curs

- Coordinador
de medi ambient
- Comissió de
medi ambient

12. Programa per
al finançament
(deriva dels
objectius 1, 5 i 9
del PEC)

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem
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Famílies

13. Assegurar el
vincle
sempre
positiu
entre
escola i famílies
(deriva
dels
l’objectius 1, 2,
3, 11 i 19 del
PEC)

- Nombre de propostes de
l’AFA acollides per l’escola
- Percentatge d’assistència
a les reunions de tutoria
col·lectiva de principi de
curs
- Valoració del consell
escolar envers aquesta
vessant.
- Diners aportats per l’AFA
a propostes de l’escola
- Percentatge de famílies
que ens satisfan l’aportació
voluntària de principi de
curs.

- Recollida d’evidències que ens
permeten valorar aquest vincle
entre famílies i escola

- AFA
- Mares
delegades

- Tot el curs

- Equip directiu

14. Presentació
de l’escola a les
noves famílies qe
matriculin
els
seus infants per
al proper curs
(deriva
dels
l’objectius 1, 2,
3, 11 i 19 del
PEC)

- Grau de satisfacció de les
famílies envers la jornada

- Organitzar una jornada per
presentar l’escola a les nostres
futures famílies que desperti la
seva il·lusió per integrar-se a la
nostra comunitat educativa

- Presentació en
power point de la
nostra escola.
- Dependències
de la nostra
escola

- 3r trimestre

- Equip directiu
- Cicle infantil

15. Comunicar de
manera efectiva
a
la
nostra
comunitat
educativa tot el
que
feim
a
l’escola fent ús

- Nº de circulars adreçades
a les famílies
- Nº d’activitats difoses al
blog
- Nº de visualitzacions al
blog

- Establir una comunicació
continuada de l’escola envers les
seves famílies sota els criteris de
transparència, d’infondre il·lusió i
de claretat.
- Sessió de claustre pedagògic
per repensar els canals de

- Web
- Gestib
- Blog
- Plafó informatiu
- Class Dojo
- Correu
electrònic

- Tot el curs

- Equip directiu,
- tutors/es
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Noves
tecnologies

del gestib, el
blog, la web i el
plafó informatiu a
més dels canals
de comunicació
entre els tutors i
les
famílies
(deriva
dels
l’objectius 1, 2,
3, 11 i 19 del
PEC)

- Actualització de la web
del centre
- Nº de cartells editats al
plafó informatiu

comunicació amb les famílies i el
paper d’aquestes dins l’escola

- Google fotos

16. Fer ús dels
chromebooks al
2n cicle amb
respecte al pla
TAC i dels Ipads
al 1r cicle (deriva
del l’objectiu 25
del PEC)

- Nº alumnes del 2n cicle
que disposen de
chromebook
- Calendari d’ús dels Ipads
al 1r cicle
- Nº de sessions amb
utilització dels Ipads al 1r
cicle

- Facilitar l’eina dels dispositius
electrònics a l’alumnat de
primària com a recurs per al
treball escolar.

- Pla Tac
- Coordinadors
informàtics
- Professional
extern
- Wifi de l’escola
- Google Apss
for education

- Tot el curs

- Equip directiu
- Coordinadors
informàtics
- Professional
extern
- Tutors i
especialistes

17. Mantenir i
posar al dia de
manera efectiva
el parc informàtic
i la connectivitat
(deriva del
l’objectiu 25 del
PEC)

- Valoració del claustre
envers aquest objectiu

- Per tal d’afrontar la càrrega de
treball que suposa l’actualització i
manteniment de dispositius i
recursos digitals, es comptarà
amb un professional extern que
atendrà les incidències anotades
en la graella i revisarà i habilitarà
els
aparells
informàtics
i
connexions al servei d’alumnes i
professorat.

- Pla Tac
- Coordinadors
informàtics
- Graella
d’incidències
- Programa per
al finançament...

- Tot el curs

- Equip directiu
- Coordinadors
informàtics
- Albert
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18. Fer efectives
les Google Apps
For
Education
(deriva
del
l’objectiu 25 del
PEC)

- Valoració del claustre
envers aquest objectiu

-

Facilitar

les

Eines

Google

(Gmail, Google Drive, Google
Calendar...) a l’alumnat del 2n
cicle i al professorat mitjançant el
domini cpmestreguillemet.cat

Salut

- Pla Tac
- Coordinadors
informàtics
- Graella
d’incidències
- Programa per
al finançament...

- Tot el curs

- Equip directiu
- Coordinadors
informàtics
- Albert

19. Actualitzar la
informació sobre
els alumnes amb
patologies greus
(deriva del
l’objectiu 26 del
PEC)

- Nº d’alumnes atesos

- Difusió actualitzada de la
informació dels alumnes amb
patologies greus a tots els
treballadors del centre.

- Farmaciola
específica
- Cartell amb la
informació
detallada de
cada un dels
alumnes al hall i
al menjador
escolar

- Tot el curs

- Coordinadora
de l’àrea

20. Prevenir els
contagis del
COVID
mitjançant el pla
de contingència
(deriva del
l’objectiu 26 del
PEC)

- Nº de contagis
- Resposta de l’escola
davant possibles casos
d’infectats i

- Implementació de l’organització
escolar que ens limiti l’expansió
de la covid.

- Pla de
contingència
- Gel
hidroalcohòlic
- mascaretes
- Desinfectant

- Tot el curs

- Equip directiu
- Claustre de
mestres

21. Sensibilitzar
al nostre alumnat
envers una bona
alimentació com
a prevenció de
l’obesitat (deriva

- Resultat de l’enquesta a
l’alumnat a posteriori del
curset

- Curset al curs de 5è sobre
alimentació saludable com a
prevenció de l’obesitat infantil

- Videos
sensibilitzadors
- Personal del
PAC de Santa
Maria i Santa
Eugènia

- 2n - 3r trimestre

- Equip directiu
- Equip de salut
dels PACS de
Santa Maria i
Santa Eugènia
- Tutora de 5è
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del l’objectiu 26
del PEC)
Coordinaci
ó

(metgesses i
infermeres)

22.Protocolaritza
r
els
canals
d’informació en
el si de l’escola
sota els principis
d’eficiència
i
transparència
(deriva
de
l’objectiu 21 del
PEC)

- Respecte pels protocols:
informació a l’equip
directiu; esdeveniments
traslladats al calendar amb
l’antelació necessària...

- Utilització dels canals
d’informació: calendar, correu
electrònic, whats App, drive… a
l’hora de compartir la informació
entre tot el claustre

- Calendari físic
- Calendar de
Google
- Drive
- ROC

- Tot el curs

- Equip directiu
- Claustre de
mestres

23. Habilitar la
coordinació
entre l’escoletaescola i institut
de
referència
(deriva
de
l’objectiu 21 del
PEC)

- Nombre de reunions amb
cada una de les institucions
i acords presos
- Qualificacions dels
alumnes de 1r d’ESO
- Posada en pràctica de la
metodologia de resolució
de problemes pactat entre
les escoles de Santa
Eugènia, Santa Maria i IES

- Reunió escoleta-escola per al
traspàs d’informació dels nous
alumnes
- Reunió IES- escola per traspàs
d’informació dels nostres alumnes
de 6è

- Drive
- Correu
electrònic

- 3r trimestre

- Equip directiu,
inspector de
referència, cicle
infantil, tutor de
6è, educadora
de 2 anys, cap
d’estudis i
orientadora de
l’IES
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Instituciona
l

24. Assegurar el
clima de centre
necessari basat
en
la
col·laboració,
ajuda mútues i
visió col·lectiva
de
l’escola
(deriva
de
l’objectiu 13 del
PEC)

- Enquesta al final de curs
sobre el clima de centre
creat

- Habilitació d’espais on els
mestres puguem compartir èxits i
dificultats, com ara la roda de
projectes i si el claustre ho veu
necessari, reprendre els espais
de trobada interromputs per la
pandèmia

- Drive

- Tot el curs

- Equip directiu
- Claustre de
mestres

25.
Donar
resposta
al
problema social
de la igualtat de
gènere
que
pateix la nostra
societat (deriva
dels objectius 5,
14 i 15 del PEC)

- Aprovació del pla amb
sintonia amb el nostre PEC
i Pla d’Acció Tutorial

- Redacció d’un pla per a la
coeducació i la igualtat de gènere

- Drive

- 3r trimestre

- Responsable
de l’àrea de
responsabilitat
- Equip directiu

26. Fer efectiva
una
nova
embranzida
al
consell escolar
del centre (deriva
dels objectius 11
i 14 del PEC)

- Renovació parcial del
consell escolar del centre

- Habilitar el procés per a les
eleccions al consell escolar

- Web
- Plafó informatiu
- Urna

1r trimestre

- Equip directiu
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27. Fer efectiva la
participació i la
presa
de
decisions
per
part del nostre
alumnat (deriva
de l’objectiu 27
del PEC)

- Constitució de la comissió
de delegats.
- Nombre d’accions en les
que s’ha vist implicada la
comissió.

- Constitució de la comissió de
delegats de primària en
representació de l’alumnat del
centre

- La il·lusió i la
mirada dels nins
i nines per
millorar el nostre
centre

- A partir del 2n
trimestre

- Equip directiu
- Tutors/es

C) En l’àmbit de gestió (econòmica, d'espais, de recursos, ...)
Gestió
d’espais

28. Millorar i
dinamitzar
l’espai de pati
(deriva de
l’objectiu 7 del
PEC)

- Avaluació de la vigilància
del pati per part del claustre
i de l’alumnat.
- Valoració per part del
claustre de les noves
mesures aplicades al pati
- Adquisició de material de
pati, facilitant-lo a cada una
de les aules

- Posar en marxa una nova
organització del pati amb material
per a cada aula que ocupi
positivament el lleure de l’alumnat

- Contenidor i
material de pati
- Pati
- Jocs i espais
disponibles

Tot el curs

- Equip directiu
- Coordinador
de pati
- Comissió de
delegats

29. Habilitar
espais per a
diferents
situacions
d’aprenentatge

- Nº d’espais habilitats
- Nombre de cursos
afectats

- Adaptant-nos a les restriccions
de la pandèmia, destinant espais
que possibilitin tallers, suport,
desdoblaments, etc.

- Aula d’anglès
- Menjador
escolar
- Hort escolar

- Tot el curs

- Equip directiu
- Equip impulsor

30. Millorar
l’accessibilitat
del material
didàctic comú
(deriva dels
objectius 21 i 23
del PEC)

- Creació d’aquest espai i
valoració del claustre

- Adequar un espai que albergui
de manera ordenada, accessible i
pràctica el material didàctic comú
de l’escola

- Espai triat per a
aquesta finalitat
- Prestatges
- Taller
- Programa per
al finançament...

- Tot el curs

- Claustre
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Seguretat i
prevenció

Infraestruct
ures

31.Responsabilit
zar a mestres i
alumnat, actuant
adequadament
en cas de
situacions
d’emergència
(deriva de
l’objectiu 5 del
PEC)

- Temps d'evacuació
- Valoració del claustre

- Organitzar un simulacre
d’evacuació que posi a prova els
mecanismes de prevenció i
seguretat del centre

- Policia tutor
- Sirena
-Cronòmetre
- Cos de
bombers si és
possible

- 1r trimestre

- Equip directiu
- Claustre de
mestres
- Policia tutor

32. Promoure
l’educació vial
del nostre
alumnat (deriva
de l’objectiu 5
del PEC)

- Valoració del claustre
sobre les sessions
desenvolupades

- Organitzar sessions d’educació
vial tant teòriques com pràctiques
amb tots els nivells de l’escola

- Material
informàtic de
suport
- Poliesportiu
- Carrers i senyal
del nucli urbà
- Bicicletes i
patinets
- Parc vial

- 2n trimestre

- Equip directiu
- Policia tutor
- Tutors/es

33. Dotar de les
infraestructures i
instal·lacions a
l’edifici escolar,
necessàries per
al bon
funcionament del
centre (deriva de
l’objectiu 6 del
PEC)

- Nº d’instal·lacions,
millores i infraestructures i
diners invertits en aquestes

- Pavimentació del pati
- Treball de pintura dels baixos de
les aules amb els colors de l’arc
de Sant Martí, parterres del
arbres i finalitzar la pintura nova a
les àrees on faltava.
- Senyalització de tres pistes al
pati
- Canviar el suro del plafó
informatiu
- Instal·lació de plaques
fotovoltaiques als terrats de
l’edifici

- Programa per
al finançament…
- Pressupost de
l’Ajuntament i de
l’IBISEC

- Tot el curs

- Equip directiu
- Ajuntament
- IBISEC
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- Noves superfícies de gespa al
costat del gimnàs i a l’espai
d’infantil
- Insonorització dels espais del
menjador escolar i del gimnàs
- Sembra de nous arbres al pati
- Instal·lació d’un nou punt
d’aigua a la zona de serveis i
despatxos
- Instal·lació de les cistelles de
bàsquet i dels puntals de volei
- D’altres

4. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT:
4.1. Calendari i horari del centre
∙ El curs comença el dia 10 de setembre i finalitza el 22 de juny
∙ Les vacances de Nadal estaran compreses entre el 23 de desembre i el 7 de gener, ambdós inclosos.
∙ Les vacances de Pasqua estaran compreses entre l’14 d’abril i el 22 d'abril, ambdós inclosos.
∙ Festivitats:
●

12 d’octubre ( dia de la Hispanitat)

●

1 de novembre (Tots Sants)

●

7 de desembre ( dia de la Constitució)

●

8 de desembre ( Immaculada Concepció)

●

28 de febrer ( festa escolar unificada)

●

1 de març (dia de les Illes Balears)
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També tenen la consideració de dies festius durant el curs 21/22 els dies que determinarà la corresponent disposició de l’organisme
competent. Els dies no lectius, d'acord amb els punts 7.2 i 7.3 de la Resolució del conseller d'Educació i Universitat (27/05/2016) aprovats pel
claustre i el consell escolar, són 4:
●

7 de desembre de 2021 (dia festiu de lliure disposició)

●

2 de març de 2022 (data triada en substitució de la festa local de la Patrona de Santa Eugènia al mes d’agost)

●

11 d’abril de 2022 (festa local de Santa Eugènia)

●

16 de maig de 2022 (dia festiu de lliure disposició)

- Les activitats lectives s’iniciaran el 10 de setembre de 2021
- Les activitats lectives finalitzaran el dia 22 de juny de 2022
- L'horari lectiu és de les 9:00 h a les 14:00 h.
- Horari no lectiu: Des de les 7:30 fins les 9:00 oferim el servei d’escola matinera i de les 14:00 h a les 16:00 h (de dilluns a dijous) i de les
14:00 h a les 15:00 h (divendres) hi ha servei de menjador. A partir de les 15:00 h s'inicien algunes activitats extraescolars, segons el pla
específic detallat a l'annex corresponent.
* Les barreres de l’escola s’obren a les 8:55 h

4.2. Serveis complementaris
Els serveis complementaris de l’escola són l’escola matinera i el menjador escolar. Són dos serveis estratègics per a l’escola perquè de cada
dia són més demandats per les nostres famílies i esdevenen els serveis que tenen com a objectiu la conciliació de la vida laboral i familiar dels
nostres pares i mares. Una dada que reflecteix aquesta rellevància és que molts dies fan ús del servei de menjador prop d’un terç del total de
l’alumnat.

4.2.1. El menjador escolar: té l’horari de les 14:00 h a les 16:00 h de dilluns a dijous i de les 14:00 h a les 15:00 els divendres. Uns 3
alumnes fixos fan ús del servei de menjador. Ho fan amb caràcter de fixos però aquesta xifra arriba a prop dels 30, si hi afegim els alumnes
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eventuals. L’explicació de perquè hi ha un marge tan ample entre el nombre d’usuaris fixos i el nombre total d’alumnes que en definitiva fan ús
del servei, és que moltes famílies han deixat de ser usuaris fixos i adquireixen els abonaments al mateix preu del fix.
Per altra part, 3 mestres, organitzats per torns de 1-2 persones i 3 monitores atenen els alumnes durant el temps de dinar. La vigilància del
temps posterior és a càrrec de les monitores i els mestres se n’encarreguen de la supervisió, entre d’altres tasques pedagògiques.
El servei de menjador ja té una titularitat municipal fruit d’una llarga i perllongada negociació amb la Conselleria. Per aquest curs i ateses les
circumstàncies s’ha optat per una pròrroga del contracte amb l’empresa Comensals. Els preus del menjador es manté igual que en el curs
passat: 6,50 €/dia per als fixos i 7 €/dia per als eventuals. Hi ha un descompte per a les famílies nombroses del 15 % sobre el preu establert
que serà costejat a través del Fons d’Emergència Social i retornat a les famílies trimestralment. L’empresa concessionària permet l’adquisició
d’un abonament de 25 tiquets al preu de 6,5 €, essent una mesura ben valorada pel conjunt de les famílies i secundada por una bona part
d’elles. A l’hora de comprar el tickets per separat, cal adquirir-ne un mínim de 5.
El menjador està distribuït perllongant la divisió dels diferents grups estables. Així els alumnes es distribueixen en deu grups corresponents als
deu cursos i mantenen entre si la distància de seguretat preceptiva. Els infants que no abandonen la taula fins que tots els infants han finalitzat
el dinar. A l’espai de lleure, els alumnes ocupen les mateixes zones de pati assignades.
En cap cas, un/a mestre/a de guàrdia pot abandonar el servei abans de les 16:00 h o a les 15:00 h i tots els alumnes han de ser recollits per
les seves famílies o per les persones autoritzades.
Les guàrdies de menjador començaran el mateix dia que comencin les classes lectives, incloent els darrers dies de cada trimestre i el dia de
final de curs.

4.2.2. L’escola matinera: aquest servei que té l’autorització de la Conselleria d’Educació i Universitat i funciona des de les 7:30 h fins a les
9:00 h. Una sola monitora atén l’horari entre les 7:30 h i les 9:00 h. Al final del curs passat la mitjana era de 18 usuaris mensuals, que duen a
terme les activitats incloses al projecte corresponent. El cost del servei és el següent:
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7.30-09.00h

FIXOS

2n GERMÀ

3r GERMÀ

SETEMBRE

29 €

24,50 €

21,50 €

OCTUBRE A JUNY:

38 €

32 €

27,50 €

FIXOS

2n GERMÀ

3r GERMÀ

SETEMBRE

25 €

21,50 €

18,50 €

OCTUBRE A JUNY:

33 €

28 €

24,50 €

08.00-09.00 h

½ MES

SETMANA

DIA

11 €

3€

26 €

18 €

3€

½ MES

EVENTUALS

EVENTUALS

10 €

2,5 €

17 €

2,5 €

24 €

* Des de fa cinc cursos, tenen cura del servei dues monitores, sota la gestió de l’empresa LÚDIC SERVEIS INTEGRATS S.L. El servei
s’autofinancia amb les quotes de l’alumnat i no resulta, en cap cas, deficitari per a l’escola.

4.3. Criteris i protocol en les inversions econòmiques de l’escola i adquisició del material
Els ingressos de l’escola es desglossen de la següent manera:
∙ Aportacions de la Conselleria: 688,31 € mensuals (8.259,72 € anuals) (61 % del total).
∙ Aportacions voluntàries de les famílies a principi de curs: de 36 € per a primària i 48 € per al cicle infantil (5.128 € anuals) (39 % del total).
*Les nostres quotes no se situen al màxim permès per la Conselleria: 38 € per a primària i 51 € per a infantil
∙ Altres aportacions: Associació de famílies d’Alumnes (AFA) (segons les necessitats del centre i condicionades a la disposició de l’associació,
aportació a la bunyolada i d’altres) i Ajuntament (aportacions a la xocolatada de Nadal, despeses de manteniment i festa de final de curs).
Tots els diners són de l’escola en la seva totalitat; són gestionats per l’equip directiu; estan al servei dels alumnes i dels mestres i tots
s’inclouen dins un fons comú atès que els diners que rep cada curs i especialitat beneficia a tots els alumnes en un moment o un altre de la
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seva escolaritat. Cada despesa ha de respondre a una necessitat real i cal informa-la prèviament i sempre a l’equip directiu. De manera
excepcional, i sempre i quan no sigui possible informar-ho a l’equip directiu, els mestres podran adquirir material quan el valor d’aquest
material no excedeixi de 25 €. L’equip directiu administrarà els fons de manera rigorosa i amb la màxima cura i transparència.
En el present curs, tenim la previsió que la Conselleria d’Educació i Formació Professional ens aprovi una dotació pressupostària vinculada a
la nostra aportació al PMT, de 1.000 €. (No és oficial i encara no ho podem dir categòricament). Aquest fons serà destinat a l’adquisició de
materials i mitjans destinats a la innovació i per tant, sols podran tenir aquesta finalitat. La CCP, juntament amb l’equip directiu, farà una
valoració de les necessitats i decidirà proporcionalment la finalitat del fons. D’altra banda, el Programa de Reutilització de Llibres de Text i
Material Didàctic disposarà d’un pressupost de 10.898 € (famílies 4.738 €+ Conselleria: 2.160 € + Ajuntament: 2.500 + AFA: 1.500 €). És un
pressupost molt considerable i suposa que cada classe haurà de gestionar prop de 1.000 € distribuïts entre tots els diferents capítols i es
destinaran de la següent manera:
DISTRIBUCIÓ DELS DINERS DEL PROGRAMA PER AL FINANÇAMENT DE LLIBRES I MATERIAL DIDÀCTIC
TOTAL D’INVERSIÓ: 10.898 €
ÀMBIT

PRESSUPOST

DISTRIBUCIÓ
centre

REPARTIMENT
Segons les necessitat dels cursos i de l’escola en
general

- Material informàtic

4.000 € (36 %)

Per

- Llibres de lectura

1.200 € (11 %)

Entre 12 classes (Inclós EF i
anglès)

100 € per aula i especialitat

- Quaderns, llibres de consulta, material
manipulatiu de matemàtiques i material per a
projectes.

2.500 € (22 %)

Entre 12 classes (EF i anglès
inclòs)

250 € per curs i especialitat
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- Paper i fotocòpies

1.500 € (14 %)

Per usuari

A definir

- Tallers

1.000 € ( 9 %)

Per als tallers que es puguin dur
a terme

A definir

- Marge per a imprevistos

698 € (6 %)

A definir

Aquesta distribució és la proposta inicial de l’equip directiu. En poder-se reunir la CCP, aquesta distribució se sotmetrà a debat i s’aprovarà una
distribució definitiva del fons. En finalitzar el 1r trimestre, l’equip directiu farà una avaluació del ritme de despesa a cada un dels capítols i
valorarà la conveniència de modificar les proporcions, amb l’aprovació de la CCP.

4.4. Activitats complementàries
A) FESTIVITATS, CELEBRACIONS I DIADES QUE AFECTEN TOT EL CENTRE.
●

Menjars de la terra: berenada de bunyols (dia 21 d’octubre)

●

La nit de les ànimes (29 d’octubre)

●

Sant Antoni (depenent de l’evolució de la pandèmia)

●

Carnestoltes (depenent de l’evolució de la pandèmia)

●

Presentació de l’escola a les noves famílies (coincidint amb l’obertura del període de matrícula)

●

Festa de fi de curs (22 de juny)

B) SORTIDES ESCOLARS QUE AFECTEN ELS GRUPS: (*Pendent de completar)
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Nivells que

Cursos

Lloc/s que visitaran/activitat

Trimestre/data

hi
intervenen
-CICLE
INFANTIL

P3, P4, P5

-Sortides puntuals pel terme municipal segons projecte

- Tot el curs (3 trimestres)

-Sortides per observar canvi estacional
- 2on o 3er trimestre ( data pendent de
-Granja escola: S'olivaret.

confirmar)

- 1r CICLE

Es realitzaran sortides de manera

- A partir del 19 d’octubre i al llarg de tot

PRIMÀRIA

puntual vinculades als projectes al llarg de tot el curs, sempre que el

el curs.

projecte que s’està treballant ho requereixi.

- Data i lloc pendent de confirmar

-

Es durà a terme el taller “Coneixem Santa Eugènia”

-

2n

trimestre

(data

pendent

-

Sortida primer trimestre

confirmar).

-

Sortida a Menut (Lluc)

- Data i lloc pendent de confirmar

-

Sortida tercer trimestre

de
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- 2n CICLE 4t

- Sortides per la localitat i /o vinculades al projecte.

- Durant tot el curs

PRIMÀRIA

- Itinerari Serra de Tramuntana

- 1r trimestre.

- Sortida segon trimestre.

- Data i lloc pendent de confirmar.

- Sortida tercer trimestre.

- Data i lloc pendent de confirmar.

- Sortides per la localitat
5è

6è

- Itinerari Serra de Tramuntana

- Durant tot el curs

-Exposició: Quadrant Idees (CentMat)

- 1r trimestre

-Sortida per Palma (l’aventura dels plànols-CentMat)

- 2n trimestre ( 7 febrer)

-Camp d’aprenentatge d’Orient

- 3r trimestre (12 maig)

- Altres sortides per la localitat

- 3r trimestre (14 i 15 de juny)

- Visita al Parlament

- Durant tot el curs

- Exposició: Quadrant Idees (CentMat)

-1r trimestre (11 novembre)

- Sortida per Palma (l’aventura dels plànols-CentMat)

- 2n trimestre ( 7 febrer)

- Viatge d’estudis (condicionat per l’evolució del COVID) o sortida

-3r trimestre (12 maig)

alternativa

- 2n o 3r trimestre

4.5. Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris del centre (alumnat i professorat)
- Agrupament d’alumnes: hi ha 10 grups (7 de Primària i 3 d’Infantil), establerts en funció de l'edat i dels criteris de promoció.
- Adscripció dels professors: el cicle d’infantil, el primer cicle de primària (compost pels cursos de 1r A i B, 2n i 3r) i el segon cicle de primària
(compost pels cursos de 4t, 5è i 6è).
- Els mestres imparteixen activitats de suport preferentment al cicle al qual pertanyen.
- Comptarem amb l’orientador els dijous i els divendres. El PTSC assistirà al centre amb una periodicitat mensual amb els casos d’infants que
justifiquin la seva tasca. La fisioterapèuta assisteix al centre un cop a la setmana per assistir a un alumne del 2n A curs de primària.
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- L’AL, per la seva banda, imparteix tallers de llenguatge i tasques de suport i ve dos dies i mig a l’escola en règim de mitja jornada.
- La mitja plaça que ens ve oferida per el PMT fa funcions de suport.
- El dimarts i dijous són els dies en què el centre disposa del servei del mestre de religió.
El dilluns i dijous comptam amb el recurs de l’ATE al curs de 2n A i el seu horari està dedicat plenament a aquest curs i també reforçarà el
servei del menjador escolar.
- En cas de sortides extraescolars, es vetllarà perquè el còmput de mestres en la sortida sigui l’indicat per la normativa de la Conselleria.
- Hi ha uns criteris per dur a terme les substitucions, en cas d’absència d’algun mestre, per tal d’atendre els alumnes. L'ordre de prioritat és la
següent: 1r, hora de reforç; 2n, hora de suport i coordinació; 3r, PT/AD, i 4t, equip directiu. El criteri general és el de procurar que la totalitat
dels docents es reparteixin equitativament les hores de substitució.

4.6. Criteris d’organització de les hores de permanència obligada
Sempre s’administraran al servei de l’escola i al treball en equip dels docents. L’elecció de l’horari personal sempre serà entre les 8:45 h i les
16:00 h. Tots els mestres hauran de dedicar 5 hores d’obligada permanència al centre fora del seu horari de classes. Un dia a la setmana
faran guàrdia fins les 16h, i el dijous fins a les 15 h per tenir les reunions de claustre (ordinaris, extraordinaris i pedagògics), cicle, i altres
reunions de coordinació. Tot el professorat haurà d’adaptar el seu horari personal a les reunions d’assistència obligada que són les
s’estableixen al Decret 119/2002, que con claustres, ccps, consells escolars, reunions de cicle… i per descomptat, les fixades per l’Ordre de la
Conselleria d’Educació i Formació Professional de 6 de març de 2015, sobre avaluació, les sessions d’avaluació. Respecte als mestres amb
la condició de reducció de jornada, val a dir que, en cas que aquestes reunions s’hagin de realitzar de forma extraordinària en el període
assignat en el seu horari, caldrà compensar el temps dispensat amb una altre dia de la setmana per tal de conjugar l’interès general de
l’escola amb el dret corresponent del mestre afectat. Les reunions d’assistència obligada seran calendaritzades i comunicades a través dels
canals establerts.
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4.7. Calendari de reunions i avaluacions
-

Els claustres ordinaris i les reunions de cicle tenen una periodicitat mensual i són calendaritzats cada primer i segon dijous de cada
mes respectivament. Les reunions de cicle podran convocar-se en altres dies en cas de necessitat i mitjançant el coordinador de cicle i
a petició, si escau, de l’equip directiu.

-

Els claustres pedagògics seran calendaritzats preferentment els dijous però podran convocar-se en altres dies en casos d’urgència
justificada.

-

Les CCPS seran calendaritzades també els dijous quan el seu concurs sigui necessari o bé, un altre dia en funció de les necessitats
del calendari

-

L’equip de suport es reunirà cada dijous i amb periodicitat setmanal.

-

L’equip impulsor es reunirà cada divendres amb periodicitat setmanal.

-

Les reunions de la comissió ambiental seran convocades a través del coordinador ambiental el dilluns, dimarts o dimecres atenent,
sempre que sigui necessari, a la disponibilitat horària dels membres de la comissió ambiental.

-

Les reunions preavaluació es faran cada trimestre per cicles.

-

Les reunions d’avaluació seran calendaritzades pel cap d’estudis i seran informades al claustre anterior a la seva realització.

4.8. Periodicitat i organització de les entrevistes individuals i les reunions col·lectives amb les famílies
- Les reunions de tutoria col·lectiva de principi de curs varen ser calendaritzades al llarg del mes de setembre del 2021 en règim presencial.
Donen a conèixer trets de l’escola en general i de la tutoria en particular en base a un guió. Han estat convocades en l’horari unificat que faciliti
l’assistència de les famílies, és a dir, a les 19:30 h.
- Les entrevistes individuals s’han d'organitzar en funció de les necessitats de cada alumne. Quan sigui necessari, els tutors adaptaran l’horari
d’aquestes entrevistes a les possibilitats dels pares i mares. Durant aquest curs es faran de manera preferentment presencial ( a l’aire lliure en
els llocs indicats). Es faran presencials sempre en els casos urgents i indispensables, quan l’alumnat sigui NESE, amb problemàtica
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sociofamiliar i quan l’entrevista sigui en col.laboració amb algú de l’equip d’orientació. Aquestes tutories hauran de ser calendaritzades al
Calendar quan l’espai reservat sigui la porxada d’infantil.

4.9. Estat de les instal·lacions i equipaments
Les instal·lacions i els equipaments del centre es mantenen amb l’ajut de l’Ajuntament i amb el fons econòmic de l’escola que prové
bàsicament de l’assignació anual de la Conselleria i les aportacions voluntàries de les famílies, a més d’algunes puntuals de l’Ajuntament i de
l’AFA
En apartats anterior ja hem indicat la relació d’inversions que durem a terme per al present curs.

5. PLA PER A L’AVALUACIÓ, SEGUIMENT I VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS
5.1. Introducció
- La supervisió i la qualitat de l’avaluació són una responsabilitat compartida per a tot el professorat.
- El nostre centre ha de crear condicions que estimulin la reflexió, la participació i la col·laboració de tot el professorat.
- Els resultats acadèmics són una reflexió sobre la tasca docent del mestre i l’expectativa que té el respecte als seus alumnes . Per això, un
procés de millora implica una revisió coordinada entre l'equip docent i la posada en marxa d’accions i actuacions conjuntes.
- L’anàlisi dels resultats de les accions de suport dutes a terme és un element clau, que necessàriament s’ha d’incloure dins el procés ordinari
de valoració dels resultats, i no com a qüestió a part.
- El procés de millora requerirà estratègies diverses, com ara ajustaments organitzatius, canvis metodològics i intervencions específiques a
determinats nivells. És responsabilitat del centre incidir de manera clara allà on es detectin resultats menys satisfactoris o desviacions i
disfuncions produïdes en un grup d’alumnat determinat o en una àrea o matèria, incorporant les mesures més adients i revisant l’organització i
la distribució dels suports de què disposa el centre, a mesura que es detectin resultats no satisfactoris.
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- La millora de la pràctica docent ve determinada tant per la promoció d’iniciatives pedagògiques per a la millora del rendiment escolar com per
la recerca, la formació, la innovació i la implementació de bones pràctiques educatives.

5.2. Indicadors
a) Qualitat dels resultats de tot l'alumnat.
b) Grau d’assoliment, individual i global, de les competències i els continguts curriculars.
c) Grau d’èxit obtingut a cada ítem de cada competència avaluada.
d) Evolució temporal dels resultats actuals i de cursos anteriors de proves internes i externes.

5.3. Instruments o dades a utilitzar
a) Eines (avaluació dels estàndards, Quadern de Registre d’Aula, quadern d’evidències, agendes, quadern tutoria…) on s’indiquin els punts
forts, els punts febles i els aspectes a millorar de cada alumne/a de cada curs.
b) La informació i valoració del professorat de cada grup sobre tot l’alumnat (aptituds, actituds,
rendiment i qualificacions).
c) El full de faltes d’assistència de l’alumnat.
d) Les actes de les qualificacions i de les sessions d’avaluació de cada grup.
e) Les estadístiques dels resultats de les avaluacions dels cursos anteriors.

5.4. Accions a realitzar
a) Completar, revisar i seguiment per part dels/de les tutors/es i especialistes de les programacions i del Quadern de Registre d’Aula.
b) Anàlisi i valoració dels documents d’avaluació i de la informació disponible per part de l’equip directiu, del tutor o tutora de cada grup, dels
diferents especialistes i traspàs d’informació a l’equip docent.
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c) Sessions d’avaluació de l’equip docent per tractar els aspectes generals del rendiment del grup, valorar i avaluar l’aprenentatge de cada
alumne/a del grup a cada àrea o matèria, en relació a l’assoliment de les competències bàsiques i dels objectius del currículum, detectar els
punts forts i els punts febles de cada alumne/a i acordar les propostes de millora així com la informació a comunicar als/a les alumnes i a les
famílies o tutors legals.
d) Seguiment, per part de l’equip docent de les mesures de millora adoptades.
e) Anàlisi i valoració per part del claustre dels resultats del centre, per a la inclusió en la memòria, i concreció de propostes de millora per a
incloure a la PGA del curs següent.

5.5. Òrgans responsables
a. L’equip docent valorarà i avaluarà l’aprenentatge de cada alumne/a. També extraurà les propostes de millora i analitzarà la pròpia tasca
docent. Quedarà reflectit a l’informe d’avaluació, al quadern de registre d’aula i a l’acta d’avaluació així com a les actes de reunions de cicle on
es tractin aspectes de l’avaluació.
b. El claustre als claustres pedagògics de centre on es debatran i s’avaluaran les mesures i els canvis metodològics adoptats, així com la
inclusió de les noves mesures i estratègies.
c. El claustre com òrgan decisori de noves mesures avaluadores.
d. L’equip directiu que coordinarà les sessions de l’equip docent, claustre i CCP.

6. PROJECTES INSTITUCIONALS I PLANS DEL CENTRE
6.1 Projecte Educatiu de Centre. Aprovat en claustre el juny de 2020
6.2 Projecte Lingüístic de Centre. Aprovat en claustre el curs 17/18
6.3 Pla d’Atenció a la Diversitat. Aprovat el mes de juny de 2012 i pendent de revisió
6.4 Pla d’Acció Tutorial. Aprovat en claustre el curs 16/17 i pendent d’actualitzar en aquest curs.
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6.5 Reglament d’Organització i Funcionament del Centre. Aprovat en claustre el juny de 2019
6.6. Pla d’acollida de l’Alumnat. Aprovat en claustre el curs 14/15
6.7. Pla d’Acollida del Professorat: Aprovat en claustre el curs 15/16
6.8. Pla de Convivència. Aprovat en claustre el curs 16/17
6.9. Pla d’Actuació Anual de l’Equip de Suport. Aprovat en claustre el curs 2020/21
6.10. Concreció curricular. Pendent d’actualitzar
6.11. Pla d’emergència i evacuació. Aprovat en claustre i pendent d’actualitzar any rere any
6.12. Pla d’alumnes que no promocionen. Aprovat en claustre el curs 14/15
6.13. Pla d’actuació d’orientació. Aprovat en claustre el curs 2020/2

ANNEX 1: PLA D’ACTUACIÓ DE L’EQUIP DE SUPORT

(veure annex a part pàg. 50 a la 56)

ANNEX 2: PLA D’ACTUACIÓ DE L’EQUIP D’ORIENTACIÓ

(veure annex a part pàg. 57 a la 63)

ANNEX 3: ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

ACTIVITAT
AULA
D’ESTUDI

DE QUI DEPÈN
AFA

ESPAI
Menjador
escolar

HORARI
Divendres de 15:00 h a 16:00 h

MONITOR/A
Maria de Lluc Arrecio
Tel: 676 88 44 10
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GIMNASIA

AFA

PAVELLÓ

Dimarts i dijous de 15 a 16h

RÍTMICA
DIBUIX

Bebi Arco
Tel. 656 90 48 39

I

AFA

Aula De 4t

Dimarts de 15 a 16h

CÒMIC

Joan Rigo
Tel.655 21 32 07

BÀSQUET

AJUNTAMENT

Pavelló i pati

Dimarts i dijous de 15:00 a 17:00

ANGLÈS

AJUNTAMENT

Aula de 4t i 3rt

Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de Daniel 666481395 (adults)
15:30 a 19:30h

David (nins i nines)

15:30-16:30 dilluns i dimecres JUNIOR
2 (1er, 2on)

ANNEX 4: PLA DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
La formació d’aquest curs estarà dedicada a la programació competencial sota el títol PROGRAMACIÓ COMPETENCIAL, INCLUSIVA I
COMPROMESA AL CEIP MESTRE GUILLEMET i es durà terme al llarg de 20 sessions i amb col·laboració amb el CEP d’Inca. L’assessora
del CEP és Isabel Serra i la nostra coordinadora, Margalida Colom.

ANNEX 5: PROJECTE DE GESTIÓ
a) ESTADÍSTICA ECONÒMICA DE PRINCIPI DE CURS.
Saldo compte bancari/ECOIB novembre 2021: 22.132,49 €
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TAULA 1. Despeses efectuades al 2n semestre 2021 (font ECOIB)

Apartat
Programa de reutilització de llibres de text i material didàctic 2020/2021

Quantitat
1.335,97 €

Despeses derivades per la crisi sanitària

233,93 €

Renting 1 Chromebooks CTL (quota mensual 58,27 € de juliol a octubre)

233,72 €

Renting 2 Chromebooks CTL (quota mensual 58,27 € de juliol a octubre)

233,72 €

Renting Pantalla digital (quota mensual 74,10 € de juliol a octubre)
Material informàtic i manteniment

296,26
2.921,49 €

Comunicacions

152,61 €

Material fungible

276,96 €

TOTAL:

5.684,66 €

TAULA 2. Despeses previstes curs 2021/2022

Apartat

Quantitat
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Programa de reutilització de llibres de text i material didàctic 2021/2022. Pressupost: 11.240 €. Queda a gastar

9.904,03 €

Despeses derivades per la crisi sanitària

200 €

Rènting 1 adquisició Chromebooks CTL (quota mensual 58,30 de novembre 2021 a juny 2022)

466,40 €

Rènting 2 adquisició Chromebooks CTL (quota mensual 58,30 de novembre 2021 a juny 2022)

466,40 €

Renting Pantalla digital (quota mensual 74,10 de novembre 2021 a juny 2022)

592,80 €

Material informàtic i manteniment

1078,51 €

Comunicacions

360 €

Material fungible (quantitat aproximada)

1.000 €

TOTAL:

14.068,14 €

TAULA 3. Ingressos de juliol a octubre 2021 (font ECOIB)
Apartat

Quantitat

Assignació despeses funcionament Conselleria (mensualitats de 688,31 €, mensualitats de juliol a octubre)

2.064,92 €

Aportacions voluntàries de les famílies curs 21/22

5.353,30 €

Aportació Conselleria Programa de reutilització 21/22

2.160 €
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Aportacions famílies quotes programa reutilització 20/21
TOTAL:

490 €
10.068,22 €

TAULA 4. Ingressos prevists durant el curs 21/22 (pendents)
Apartat
Assignació despeses funcionament Conselleria (mensualitats de 688,31 de novembre a juny)

Quantitat
5.505,48 €

Aportació Conselleria Programa de reutilització 21/22

2.160 €

Aportacions famílies quotes programa reutilització 21/22

4.500 €

Aportació AFA material escolar 2021/2022

1.500 €

Aportació Ajuntament material escolar 2021/2022

2.500 €

TOTAL:

14.665,48 €
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ANNEX 6 AVALUACIÓ INICIAL 21/22

(veure annex a part pàg. 64 a la 66)

ANNEX 7 RELACIÓ ENTRE LA PGA I LA MEMÒRIA. Curs 21/22

(veure annex a part pàg. 67 a la 77)

7. CONSIDERACIONS FINALS
Som ja al tercer curs condicionats per una pandèmia planetària. Però creim que el pitjor ha passat i començam a veure la llum al final del túnel.
Continuam amb restriccions i l’articulació en base als GECS es fa prioritària, però ja som capaços d’aprofitar les escletxes que el nou període
ens brinda i la presencialitat guanya terreny progressivament. Una altra disposició de les aules ja és possible; podem rebre a les famílies de
manera presencial; gaudirem d’un espai de formació també amb aquest caràcter i estam en disposició ja de recuperar alguns tallers llargament
ansiats per tota la comunitat educativa.
I, entre tant, hem posat en marxa aquest curs amb la incorporació de 8 professionals nous que representen un percentatge sobre la nostra
plantilla molt rellevant. Amb aquests nous professionals tenim l’obligació d’integrar-los des del primer moment i fent-los sentir ben acollits des
de l’inici; hem hagut d’adjudicar moltes tutories noves, la qual cosa representa una enorme responsabilitat. Dos membres de l’equip directiu
assumeixen tutories… I d’aquests nous mestres esperam molt i a ben segur que contribuiran decisivament a seguir construint el nostre edifici!
Parlam i insistim en les dificultats de l’alumnat i inconscientment ens centram en aquestes però ens oblidam de les seves capacitats. És bo
que modifiquem aquesta mirada perquè tendrà implicacions en la nostra programació, en l’avaluació i en les estratègies d’aprenentatge que
duguem a terme. I poques vegades parlam i ens referim a les dificultats del professorat, a les dificultats de la docència que ens afecten a tots
sense excepció (que alci la mà qui pensi que ho fa tot bé…!) I només essent conscients de les nostres dificultats se’ns convida directament a
la formació que ja en el PEC consideram estratègica i necessària. I aquest any, com no pot ser d’una altra manera, continuarem formant-nos.
En el curs passat vàrem cimentar l’avaluació competèncial i ens va conduir irremediablement a la programació competencial, que és l’àmbit en
el que ens centrarem al seminari de formació d’aquest curs.
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L’edifici de la nostra escola s’està construint sense descans. Fa poc que tenim un PEC recent, un currículum definit, un informe d’avaluació
competencial i un pla TAC que articula l’univers digital del nostre centre. Per tot això, ja partim amb un bagatge que ens atorga seguretat. A
més a més, estrenam pavimentació nova al pati; ja disposam de chromebooks per a tots els alumnes del 2n cicle i Ipads per als de 1r cicle de
manera compartida i continuam tenint desdoblat el curs de 2n, ara amb una nova mestra adicional proporcionada per la DG de Personal
Docent. Aleshores, el curs 21/22 està en disposició d’aprofitar aquests ciments i aportant-ne d’altres.
Serà el sisè any consecutiu que formarem part del Programa de Millora i Transformació. Ara ens trobam a la xarxa d’orientació 8 juntament
amb altres 3 CEIPS i 4 IES més. I perquè continuem dins el programa i continuem gaudint de recursos addicionals tant humans com a
econòmics haurem de donar comptes del nostre avenç pedagògic. Creim que l’empresa val la pena i esperem que tot el claustre remi en
aquesta direcció.
Hem volgut definir una nova PGA amb algunes novetats importants que pensam que tendrà conseqüencies positives sobre tot allò que
vulguem projectar: Una PGA més connectada amb la memòria, més breu i concreta, que es revisada prèviament per l’equip impulsor qui és el
que lidera l’àmbit pedagògic del centre i que penja directament del PEC de recent actualització. Dotarem al curs de l’estructura organitzativa
necessària, donant més protagonisme que mai als claustres pedagògics.
I el repte és senzill i clar: acompanyar i ajudar a construir l’aprenentatge dels nostres nins i nines; a dibuixar camins que els condueixin cap al
coneixement i al desenvolupament de les seves competències i habilitats… i la fórmula és antiga però igualment efectiva: il·lusió, compromís,
implicació, treball … Són les que ens ha d’acompanyar sempre!
Per tot això i més, treballarem i sumarem forces i il·lusions renovades per al curs 21-22. Les nostres famílies i el nostre alumnat són argument
suficients per construir aquest hermós i il·lusionant fi.
Santa Eugènia, tardor de 2021
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8. LLISTA DE VERIFICACIÓ
a. Contingut
Valorau si la PGA inclou cada un dels apartats que figuren en els quadres i en quin grau s’hi troben reflectits segons l’escala següent:
1. No consta
2. Consta però és poc clar
3. Consta i està formulat de manera clara i concreta
4. Consta i està formulat de manera clara, concreta i coherent amb les línies establertes en el PEC
Principals conclusions globals extretes de la memòria del curs anterior

1

2

3

4

Principals conclusions globals extretes de l’avaluació de la PGA del curs anterior per part del consell
escolar del centre

1

2

3

4

Objectius i accions en relació a la millora del rendiment acadèmic

1

2

3

4
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Objectius i accions de l’àmbit pedagògic, organitzatiu i de gestió

1

2

3

4

Calendari i horari general del centre

1

2

3

4

Calendari de reunions i avaluacions

1

2

3

4

Periodicitat i organització de les entrevistes individuals i les reunions col·lectives amb les famílies

1

2

3

4

Mesures per a l’optimització i l’aprofitament dels espais i recursos

1

2

3

4

Estat de les instal·lacions i equipaments

1

2

3

4

Pla per a l’avaluació, seguiment i valoració dels resultats acadèmics : organització del pla i calendari

1

2

3

4

b. Funcionalitat
Programació general anual (PGA).
NIVELL 1
NIVELL 2

NIVELL 3
NIVELL 4

El centre disposa d’una PGA, encara que no hi ha evidències de la seva funcionalitat
La PGA parteix d’una diagnosi inicial, i inclou uns objectius i accions clars i concrets, en
consonància amb el PEC i en base a la memòria del curs anterior.
La PGA, a més de l’anterior, s’ha elaborat amb les aportacions del claustre i consell
escolar. S’estableixen estratègies per a la seva difusió.
A més, s’han establert mecanismes per a l’avaluació de la consecució dels objectius
proposats, s’analitzen els resultats i es fan propostes de millora.
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PLA D’ACTUACIÓ DE L’EQUIP DE SUPORT CURS 2021-22
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INTRODUCCIÓ
A principi s’elabora un pla d’actuació amb la finalitat que sigui útil i pràctic. En aquest mateix pla es proposen uns objectius
d’avaluació que seran el punt de referència de la memòria.
L’EQUIP DE SUPORT
L’equip de suport ha estat format per:
- cap d’estudis: Miquel Vicens
- una AL, que està a mitja jornada: Carme Galllardo
- una PT: Bel Martínez
- PTSC: Catalina Coll
- Orientador de Centre: Alex Sanchez
- ATE: Fidela Isern
- FISIO: Júlia Llabrés
Durant aquest curs, l’equip de suport es reunirà els dijous de 11’30 a 12’30.
OBJECTIUS
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Objectiu general de l'equip de suport
L'equip de suport tindrà com a objectiu fonamental impulsar i implementar des d'una perspectiva inclusiva models organitzatius i
metodològics que afavoreixin una resposta educativa de qualitat per atendre tot l’alumnat.

Objectius prioritaris i actuacions de suport a l'escola
1. L’equip de suport ha d’esdevenir un recurs pràctic i dinamitzador de l’atenció a la diversitat en el centre.
2. Col·laborar amb el centre per donar resposta educativa a tot l’alumnat en el marc d’una escola inclusiva.
3. Participar en l'organització i desenvolupament d'estratègies metodològiques i organitzatives innovadores que possibilitin una
millor atenció a la diversitat.
4. Desenvolupar accions i estratègies per l’acollida emocional de l’alumnat. (Pla d'acollida emocional dins el PAT).
5. Donar resposta a les demandes i necessitats plantejades per tutors, famílies o alumnes.
6. Establir relacions fluïdes de col·laboració amb els serveis externs que intervinguin directa o indirectament en el centre.
7. Col·laborar en la realització dels informes individuals, les adaptacions curriculars o la posada en marxa de diferents
mesures per donar resposta a la diversitat.
8. Col·laborar amb el tutor en relació a la tasca que es duu a terme amb les famílies.
9. Identificar i valorar possibles necessitats de formació en el centre.
ACTUACIONS DE L'EQUIP DE SUPORT
1. L’equip de suport ha d’esdevenir un recurs pràctic i dinamitzador de l’atenció a la diversitat en el centre.
1.1 Elaboració del pla d'actuació de l'equip de suport pel curs 2021-22
1.2 Actualització la informació de dades Gestib.
1.3 Coordinar-nos amb l’equip educatiu per tal de gestionar les demandes i necessitats sorgides en la tasca diària.
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1.4 Detecció de necessitats i accions preventives en relació a l’alumnat.
1.5. Pautes i orientacions pels mestres per tal de donar resposta a la diversitat
2. Garantir que l'organització del suport respon als principis d'una escola inclusiva.
2.1 Fer desdoblaments heterogenis en les aules.
2.2 Establint sistemes de suport que respectin els acords de centre en quan a la metodologia per atendre la diversitat.
2.3 Orientant les pautes educatives en la direcció d’una escola basada en les capacitats dels alumnes i les seves potencialitats.
3. Participar en l'organització i desenvolupament d'estratègies metodològiques i organitzatives que permetin una millora
en l’atenció a la diversitat.
3.1 Suport en la planificació, desenvolupament i avaluació de les aules en les quals es du a terme suport directe.
3.2 Durant aquest curs intentarem recuperar alguns dels tallers i projectes que s’havien suprimit degut al Covid-19, i que es venien
desenvolupant al centre els darrers anys.
Les mestres de suport es coordinen amb les tutores, ja que les coordinacions són imprescindibles a l’hora de planificar,
desenvolupar i avaluar les activitats de manera conjunta.
4. Desenvolupar accions i estratègies per l’acollida emocional de l’alumnat. (Pla d'acollida emocional dins el PAT).
4.1 Aplicació del pla d’acollida per a l'alumnat. Durant els dos darrers cursos s’han vengut desenvolupant al centre diferents
activitats de caire emocional que formen part de la línia d’actuació del nostre pla d’acció tutorial. Per això s’ha potenciat la creació

53

d’espais de reflexió i expressió d’emocions i sentiments per part dels alumnes. (cercles restauratius, dinàmiques de grup, etc)
Aquesta tasca té la intenció de dotar als nostres alumnes de recursos personals per poder fer front a les diferents necessitats
sorgides segons el context sociofamiliar des del que vivim l’actual situació.
4.2 Durant aquest curs escolar s’anirà definint una línia pedagògica dins el marc del pla d’acció tutorial.
5. Donar resposta a les demandes i necessitats plantejades per tutors, famílies o alumnes.
5.1 Oferir pautes, espais de coordinació i seguiment sobre diferents situacions, problemes i necessitats.
5.2. Dur a terme reunions setmanals de coordinació de l’Equip de suport.
5.3 Dur a terme coordinacions periòdiques dels membres de l’equip de suport amb els tutors amb qui col·laboren.
6. Establir relacions fluïdes de col·laboració amb els serveis externs que intervinguin directa o indirectament en el centre.
6.1 Establir els alumnes candidats a rebre algun tipus de beca i, en contacte amb la família i/o serveis socials, realitzar les
gestions pertinents.
6.2 Establir relacions de treball en xarxa amb els serveis socials de la zona.
6.3 Establir relacions de treball amb altres serveis o professionals que treballin amb alumnat del centre (mestres de repàs,
logopèdia…).
7. Col·laborar en la realització dels informes individuals, les adaptacions curriculars o la posada en marxa de diferents
mesures per donar resposta a la diversitat.
7.1 Elaboració dels informes. Els informes sobre necessitats educatives s'elaboraran a principi de curs per part dels tutors, amb
ajuda dels suports si és necessari i es revisaran a final de curs.
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7.2 S’elaboraran les adaptacions curriculars que siguin necessàries en col·laboració amb l’equip educatiu.
7.3 Posar en marxa diferents plans de treball o seguiments curriculars, conductuals, emocionals...
8. Col·laborar amb els tutors en relació a la tasca que es duu a terme amb les famílies.
8.1 Participar de manera directa o indirecta de les reunions que es facin amb les famílies.
9. Identificar i valorar possibles necessitats de formació en el centre.
9.1 Recollir dubtes i inquietuds de l’equip educatiu per proposar accions formatives pel centre.
Necessitats específiques de suport educatiu (NESE)
Fent servir la classificació i la nomenclatura que estableix el mateix decret 34/2011 d'abril sobre l'atenció a la diversitat" i les
instruccions de la conselleria d'educació, s'estableix la relació de necessitats detectades en el centre en relació a una discapacitat,
qüestions emocionals, o trastorns del desenvolupament (TGD), en relació a dificultats d'aprenentatge, en relació a altes capacitats o
en relació a condicions personals greus de salut o derivades de factors socials, econòmics, culturals, geogràfics o ètnics.
3 anys

0

4 anys

1 RM, i 1 alumne en procés
d'avaluació per TGLL

5 anys

0
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1r

0

2n

1 NEE 1 IT

3r

2 NESE 1 IT 1 alumne en procés
d'avaluació per DEA

4t

1 NEE 3 NESE

5è

0

6è

2 NESE 1 AC
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PROGRAMA D’ACTUACIÓ DEL SERVEI D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA, SOCIAL I PROFESSIONAL
CENTRE EDUCATIU: CEIP MESTRE GUILLEMET
CODI DE CENTRE: 07005076

LÍNIES PER CURS ESCOLAR: 1

TELÈFON: 971-144244
TOTAL ALUMNAT DEL CENTRE: 154 alumnes

ALUMNAT NESE: 13

MEMBRES EQUIP DIRECTIU: Antoni Picó (Director) Miquel Vicens (Cap d’estudis) Tomàs Siquier (Secretari)
INSPECTOR/A ASSIGNAT/DA: Antoni Quintana
ORIENTACIÓ: Alex Sanchez Rodero
Dies d’atenció: Dijous i divendres
PTSC: Catalina Coll Vidal
Dies d’atenció: segons demanda.
MEMBRES DE L’EQUIP DE SUPORT:
PT: Bel Martíenz Pou
AL: Carme Gallardo
AD: Magdalena Comas
ATE: Fidela Isern Sanchez
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FISIOTERAPEUTA EDUCATIU: Julia Llabrés

PROGRAMA A DESENVOLUPAR
TÍTOL: L'ACCIÓ TUTORIAL COM EINA PREVENTIVA I EDUCATIVA
JUSTIFICACIÓ
El pla d'acció tutorial es va començar a revisar durant el curs passat per tal d'adaptar-ho a la
nova realitat del centre i del context. Aquest curs seguirem donant prioritat a les actuacions i mesures destinades a l'acollida i seguiment emocional del
nostre alumnat, com un dels eixos vertebradors del nostre PAT. També pretenem determinar i seleccionar alguns continguts essencials per tal de
treballar-los a les tutories amb tots els grups de forma seqüenciada segons nivell i edat dels alumnes.
Pensam que és molt necessari donar coherència i continuïtat a la tasca educativa que es
desenvolupa en el marc de la tutoria.
L’orientador s’implica en la millora de la qualitat de l’educació com un més de la comunitat
educativa, mirant de donar resposta a les necessitats del centre mitjançant un programa que li
permeti intervenir d’una manera més propera en la realitat. Des d'aquest caire el treball tutorial
té una clara perspectiva preventiva-educativa en aspectes fonamentals de l'educació i
desenvolupament dels infants.
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OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS
GENERAL
Planificar i desenvolupar una línia d'actuació coordinada, consensuada i coherent pel
treball a tutoria, des d'infantil fins a 6è de primària, prioritzant especialment els aspectes
emocionals del nostre alumnat i de les famílies.
ESPECÍFICS
• Educar de forma planificada i sistemàtica a l'alumnat en diferents qüestions: educació
emocional, habilitats socials, habilitats pel treball en equip, tècniques o estratègies per la
resolució de conflictes, educació afectiva-sexual, hàbits saludables, i bons hàbits d'ús de les
tecnologies de la informació i comunicació.
• Fomentar en el centre un clima de convivència positiva i la millora de les relacions entre
els diferents membres de la comunitat educativa.
• Potenciar i desenvolupar la col·laboració i el treball en equip entre el professorat.
• Col·laborar amb el professorat en la posada en marxa de les diferents
activitats/dinàmiques fent incidència en els processos formatius necessaris.
• Dinamitzar la participació directa dels pares en el centre mitjançant la seva inclusió real
en activitats del PAT.
• Coordinar la participació de diferents serveis/institucions de la comunitat en el centre
facilitant la seva obertura a la comunitat.
• Establir espais de debats i reflexió sobre l'educació i la incidència de la nostra tasca en el
desenvolupament dels infants.
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DESTINATARIS
• Alumnat.
• Equip docent
• Mares i pares.
• Comunitat educativa.

ACTUACIONS
Planificació i elaboració:
• Revisió i anàlisi del PAT actual del centre (establiment de punts forts i punts febles).
• Revisió compartida dels models normatius actuals. Cercar referents actuals de
pràctiques exitoses aplicables al nostre centre.
• Establiment de temàtiques/continguts prioritaris. Recollida d'interessos i necessitats de la
comunitat educativa.
• Recopilació de diferents materials pràctics pel treball dels diferents continguts del pla.
Banc de materials i activitats.
• Presentació al claustre de blocs temàtics i línies prioritàries d'actuació.
• Redacció del primer esborrany. Correcció d'errades i aprovació per part del claustre.
Aprovació per part del Consell escolar.
• Temporalització trimestral/anual de les diferents activitats i propostes del PAT.
Posada en marxa
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• Establiment d'espais de coordinació amb els tutors per la posada en marxa del PAT i
actuacions formatives relacionades. Reunió trimestral per tractar sobre els temes que treballarem a tutoria.
• Presentació d'activitats/dinàmiques, posada en marxa de role-playings i altres
estratègies pràctiques, i anàlisi del funcionament de les sessions.
• Detecció de problemàtiques i necessitats d'alumnes o grups que demanden actuacions
més específiques per part de les unitats d'orientació.
• Posada en marxa de sistemes d'avaluació del funcionament del PAT per part dels
profes, alumnes i pares.
• Avaluació de la incidència de la posada en marxa del pla en la millora del centre.
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TEMPORALITZACIÓ
Procés d'elaboració (curs escolar)
• Primer trimestre: Fase de detecció/avaluació de l'estat emocional del nostre alumnat. A
partir de les necessitats detectades posada en marxa d'actuacions dirigides a la millora de la
convivència, la cohesió dels grups i l'expressió emocional del nostre alumnat. Establiment de
pautes comunes per cursos en quan a la creació d'espais d'expressió emocional per l'alumnat.
Administració del Cesc, anàlisi dels grups i les seves relacions.

• Segon Trimestre: Exploració de les demandes i necessitats concretes del professorat i
del centre Recopilació de materials adients relacionats amb les temàtiques fonamentals del
PAT. Banc de materials i recursos, activitats i dinàmiques relacionades amb diferents
temàtiques. Actuacions formatives en les sessions amb els tutors i plantejament de mesures
concretes de millora.

• Tercer trimestre: Avaluació del pla i seguiment de les mesures posades en pràctica.
Establiment d'actuacions per generalització de les activitats exitoses, i posada en comú amb
els membres de la comunitat educativa.

RECURSOS
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Material de la web del SAD, Material de Convivèxit, Orientacions d'Inspecció educativa,
Materials per la tutoria a E. Infantil i E. Primària, Caixes Vermelles de la LOGSE. Recursos
web i diferents programes soci-educatius dirigits a l'alumnat d'infantil i primària.

INDICADORS D’AVALUACIÓ
• Grau d’assoliment dels objectius plantejats.
• Grau de satisfacció amb el programa.
• Valoració de la participació del professorat.
• Valoració de la participació dels pares a les diferents activitats.
• Valoració sobre la incidència del PAT en la millora del centre.
• Introducció/ajustament de canvis i millores.
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AVALUACIÓ INICIAL 21/22
●

Curs

Els especialistes poden emplenar el seu diagnòstic a cada curs

Instruments aplicats

Detecció de principals capacitats (1) dificultats (2)
de l’alumnat i

Valoració de la situació curricular de
l’alumnat

3 anys

Observació directa i sistemàtica i registre de
les observacions.
Tutories inicials famílies.
Coavaluació a l'assemblea.

(1) Molt bona adaptació i en principi pareix un grup bastant
madur.
(2) Algunes dificultats a nivell conductual i control d'esfínters
degut al seu nivell maduratiu. Un infant ha precisat
allargar el període d'adaptació.

Sols es pot valorar l'adaptació. Han tingut molt bona
adaptació.

4 anys

Observació directa i sistemàtica i registre de
les observacions.
Coavaluació a l'assemblea.

(1) Bona adaptació, grup participatiu i amb un bon nivell en
totes les àrees.
(2) Presenten algunes dificultats de cohesió de grup i les
costa molt mantenir l'atenció a les converses.

En general és un grup amb un bon nivell curricular en
totes les àrees.

5 anys

Observació directa i sistemàtica i registre de
les observacions.
Coavaluació a l'assemblea.

(1) Grup molt creatiu, fàcil de motivar i amb molt bona
resposta davant les diferents activitats proposades.
(2) Presenten dificultats conductuals i d’ acceptació de
normes. Alguns infants viuen situacions familiars
complicades que es reflexen a l’ aula.
(3) S'ha incorporat un infant nou que reclama atenció molt
sovint i amb un nivell curricular molt baix.

En general és un grup amb un bon nivell curricular en
quasi totes les àrees. Presenten dificultats a l'hora de
respectar les normes i hàbits, aquest aspecte dificulta el
desenvolupament de les activitats.

1r

Converses, observació, activitats per registrar
coneixements previs i coneixements concrets
per avaluar l’assoliments d’estandards
d’aprenentage.
Contacte amb les famílies.
Activitats per avaluar l’estat emocional dels
infants i el grau de cohesió de grup.

(1) És un grup molt dinàmic i actiu, motivat per l'aprenentatge
(2) La cohesió de grup és un factor que està en
desenvolupament, solen tenir conflictes i no gaires
estratègies per resoldre'ls. Hi ha alumnes amb un estat
emocional que en aquest moment no es troba equilibrat.

Quan als aspectes curriculars hi ha alguns infants que
presenten dificultats més marcades en lectoescriptura,
destaca un alumne en concret. Es prendran les mesures
necessàries per compensar aquestes necessitats.
Es un grup que destaca en matemàtiques.

2n A

Proves escrites, orals i observació directa

(1) Passat el perìode d’adaptació, assenyalar que el grup
respon positivament a les propostes i són participatius.
(2) Dos alumnes presenten dificultats en numeració i en
lectoescriptura. Els costa respectar el torn de paraula.

El grup presenta un bon nivell curricular. Hem de
continuar treballant per tal de refermar els coneixements
adquirits i incorporar-ne de nous.
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Tres alumnes es distreuen amb facilitat. Altres tres
alumnes requereixen reconduir conductes del seu joc. És
un grup cohesionat. L’alumne NESE està molt ben
integrat dins el grup; al seu dia a dia té respostes molt
fluctuants i variables segons els dies, afectant a moments
al desenvolupament de la classe.

2n B

Activitats per detectar coneixements previs en
cada una de les situacions d’aprenentatge:
converses, dibuixos, escrits, i dinàmiques
diverses per detectar el punt d’aprenentatge
on es troba cadascú.
Escolta activa de les situacions,
preocupacions i interessos personals.
Contacte fluid i constant amb les famílies a
través de classdojo i roda inicial de tutories.

Es tracta d’un grup molt divers malgrat ser un grup petit.
En general, s’han mostrat desperts, interessats i motivats
per aprendre coses noves. S’inclinen per molts de temes
tan diversos com interessants (l’alimentació, el reciclatge,
la sembra i cura de plantes, la mort, la discapacitat, el joc,
etc.).
Cadascú ha arribat amb la seva motxilla personal, la
d’alguns bastant carregada emocionalment parlant, cosa
que fa necessari el treball d’identificació i gestió
d’emocions.

En relació a la C. lingüística, la majoria es troben a una
fase de lectura lèxica (a cop d’ull) i algun infant a la fase
de descodificació (lletreig).
La majoria es troba a una fase ortogràfica de l’escriptura.
Tot i així, cal seguir afiançant la fase alfabètica per a tots
i, especialment per un alumne.
Pel que fa a la C. Matemàtica cal aprofundir en
l’avaluació inicial per continuar treballant, En general, han
consolidat els aprenentatge del curs passat, amb les
ajudes necessàries.

Planificació i avaluació conjunta diària.
C. Científica: han consolidat de manera excel·lent els
aprenentatges del curs passat sobre el cicle vital de les
plantes, entre d’altres.
C. Social: més de la meitat dels infants del grup són
resilients amb les situacions que els ha tocat viure i
aprenen malgrat les seves circumstàncies.

3r

Proves escrites i orals. Observació
directa.Tutories

(3) És un grup sense problemes de convivència. S’ajuden
molt entre ells/elles. Són crítics manifestant les seves
opinions, a la vegada que col·laboratius amb les tasques
que es van proposant. Per norma general, són
organitzats i presenten un bon ritme d’aprenentatge.
(4) Hi ha tres alumnes que s’han incorporat en aquest curs.
Dos d’ells, amb un nivell curricular inferior a la resta del
grup. Cal assenyalar que la seva integració és positiva.
Hi ha tres alumnes NESE que van evolucionant de
manera satisfactòria, encara que dos d’ells, necessiten
adaptació de les tasques. L’altre alumne segueix el ritme
normal, tot i que l’ús de la mascareta està causant-li

El grup, en general, presenta un bon nivell curricular i
bon ritme de treball
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greus problemes de comprensió i expressió oral.

4t

- Tasques per a la detecció de coneixements
previs en comprensió lectora i expressió
escrita.
- Conversa i observació per a la detecció de
capacitats en relació a la competència oral.
Competència matemàtica: prova inicial posant
a prova els principals estàndards
d’aprenentatge del nivell 4t de matemàtiques

(1) - Mostren bones capacitats en la participació i tenen interès en
converses de gran grup. Es mostren motivats en situacions
d’aprenentatge actiu i amb l’introducció d’equipament informàtic.
En la competència de matemàtiques, el grup mostra una bona
motivació i il·lusió per aprendre. En la prova inicial de
matemàtiques, la majoria dels alumnes la superen però amb
dificultats que treballarem al llarg del curs
(2) - Es detecten errades ortogràfiques i manca d'estructura en els
textos. Pel que fa a la lectura comprensiva, el ritme i la fluïdesa, en
general, és lenta però mostren capacitat per respondre a
preguntes literals. A més, es detecten dificultats en l’organització
del treball en equip i s’observen conductes disruptives. Necessitat
d’atenció individualitzada de determinats alumnes.
En la C. matemàtica, s’observa un assoliment fràgil en les taules
de multiplicar i la manca d’un mètode sistemàtic en la resolució de
problemes. 4 alumnes no assoleixen un nivell òptim en la prova
inicial.

En general, el grup presenta un nivell curricular fluix. El
nombre elevat d’alumnat amb necessitats d’atenció
individualitzada (a nivell conductual i acadèmic)
condiciona el rendiment del grup. Es valora positivament
el fet de comptar amb un elevat nombre de suports i
situacions de desdoblament.

5è

Tasques per a la detecció de coneixements
previs de matemàtiques, comprensió lectora,
expressió escrita i coneixement de la llengua.
Observació directa.

(1) Grup cohesionat, molt participatiu i motivat. Tenen
iniciativa per resoldre els seus dubtes i preocupacions.
Molt de gust per la lectura.
(2) Tenen un coneixement molt mecànic de les matemàtiques
per tant els costa extrapolar els seus coneixements a
altres àmbits d’aplicació. Tres alumnes destaquen per la
inseguretat generalitzada que presenten davant les
tasques que es duen a terme. Una alumna presenta
dificultats amb el maneig de les eines tecnològiques.

En general és un grup amb bon nivell curricular a totes
les àrees. Destaquen alumnes puntuals per dificultats
ortogràfiques a les expressions escrites.

6è

Tasques per a la detecció de nivell i
coneixement en l’àmbit matemàtic i de
comprensió lectora i expressió escrita.

(1) Grup molt participatiu i en gran disposició per fer treball
grupal. Part del grup té un nivell molt alt en matemàtiques
i aspectes de llengua.
(2) És necessari millorar la producció de textos escrits en
relació a la forma. Part del grup té un nivell molt inicial en
la resolució de problemes.

Hi ha dos grups clarament diferenciats, un grup majoritari
que té recursos i un nivell mig -alt en la resolució de
problemes i la producció de textos. Un grup més reduït
que necessita un suport constant en el seu treball diari.
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RELACIÓ ENTRE LA PGA I LA MEMÒRIA. CURS 21-22
*En el punt de partida cal que faceu esment a l’àmbit matemàtic, lingüístic i conductual/hàbits de feina

OBJECTIU

CURSO
SI
ESPEC.

Identificaci
ó de les
dificultats
i
capacitats
detectades
a
l’avaluació
inicial

INDICADOR
REFERÈNCIA
(punt de partida)

META

Àmbit matemàtic: No es pot
avaluar.
Àmbit lingüístic: Fins el
moment sols es pot avaluar
la parla.
Àmbit conductual i hàbits:
Dificultats a nivell conductual
i control d'esfínters degut al
seu nivell maduratiu.

Àmbit matemàtic: Assolir els
objectius especificats a la
programació del curs.
Àmbit lingüístic: Assolir els
objectius especificats a la
programació del curs. Posant
especial atenció a la parla.
Àmbit conductual i hàbits:
Aconseguir autonomía i assolir
els diferents hàbits.

4t EI

VALORACIÓ
(Memòria)

ACCIONS

Àmbit matemàtic: Dur a
terme diferents activitats
actives i manipulatives de
forma globalitzada.
Àmbit lingüístic: Activitats
per afavorir el llenguatge
principalment oral i la
preescriptura.
Àmbit conductual i
hàbits: Treballant les
diferent rutines diaries i
activitats de cohesió de
grup.

RESPONSABL
E

CALENDARI

Equip docent.

Tot el curs.

Equip docent.

Tot el curs.

Les accions que es duran a
terme per treballar i assolir
les diferents capacitats
dels tres àmbits es
realitzen de forma
globalitzada en activitats
com: el bon dia, projectes,
protagonista,
espais-taller,conte,filosofia
…(especificats en la
programació)

5è EI

Àmbit matemàtic:
-Dificultat d´alguns alumnes
per relacionar quantitat i
grafia d´alguns nombres.

Àmbit matemàtic:
- Assolir els objectius
especificats a la programació
del curs ( aconseguir la relació

Àmbit matemàtic: Dur a
terme diferents activitats
actives i manipulatives de
forma globalitzada. (Fer
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- Dificultat de realitzar el traç
dels nombres treballats.

quantitat - grafia i el traç dels
nombres 0-5).

Àmbit lingüístic:
-Dificultat de parla d´alguns
alumnes.
-Dificultat a l'hora d'agafar el
llapis.

Àmbit lingüístic:
- Assolir els objectius
especificats a la programació
del curs (afiançar la manera
d´agafar el llapis i anar
millorant l´estructura de la
frase en el llenguatge oral)

Àmbit conductual i hàbits:
-Algunes dificultats puntuals
a nivell conductual i de
relació.

Àmbit matemàtic:
-Dificultat d’alguns alumnes
per relacionar quantitat i
grafia d´alguns nombres.
- Bon nivell matemàtic, en
general

6è EI

Àmbit lingüístic:
-Un dels alumnes presenta
encara dificultats per escriure
el seu nom.
-grafisme immadur en 2
d’ells.
-Diferències significatives
quan a les fases de la
lectoescriptura.

Àmbit conductual i hàbits:
-Consolidar autonomía i
assolir els diferents hàbits.

Àmbit matemàtic: Assolir els
objectius especificats a la
programació del curs.
Àmbit lingüístic: Assolir els
objectius especificats a la
programació del curs.
Àmbit conductual i hàbits:
Assolir hàbits i conductes
adequades a l’edat i al bon
funcionament del grup

especial atenció als
alumnes amb dificultats)
Àmbit lingüístic: Activitats
per afavorir el llenguatge
principalment oral i la
preescriptura. Realitzar
activitats de motricitat fina.
Àmbit conductual i
hàbits: Treballant les
diferents rutines diaries i
activitats de cohesió de
grup.
Les accions que es duran a
terme per treballar i assolir
les diferents capacitats
dels
tres
àmbits
es
realitzen
de
forma
globalitzada en activitats
com: el bon dia, projectes,
sorpresa, el meu conte
preferit
,espais-taller,
filosofia…(especificats en
la programació)
Àmbit matemàtic:
Continuar treballant les
matemàtiques de forma
globalitzada. (assemblea,
filosofia, projectes, etc)
Treballar al racó
matemàtic, en moments
puntuals i de manera
individual amb els alumnes
amb dificultats.

Equip docent.

1er trimestre o
fins que
l’objectiu s’hagi
assolit

Àmbit lingüístic:
Continuar treballant el
llenguatge oral i escrit de
manera globalitzada i
dedicar moments puntuals
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-En la resta de grup, bon
assoliment, dels objectius en
l’àmbit lingüístic, per la seva
edat.

als alumnes amb
dificultats.
Aprofitar les sessions de
suport.

Àmbit conductual i hàbits:
Moltes dificultats a nivell
conductual, manca d’hàbits
de convivència i manca de
respecte a les normes
establertes.

Àmbit conductual i
hàbits:
Consensuar amb l’equip de
mestres que treballen amb
el grup, algunes
conductes, normes i hàbits
fins que estiguin ben
assolides. També les
conseqüències de no
complir-les.
Anar-les ampliant,
paulatinament, fins a
aconseguir un bon ambient
de feina i de convivència.
Les accions que es duran a
terme per treballar i assolir
les diferents capacitats
dels tres àmbits es
realitzen de forma
globalitzada en activitats
com: el bon dia, projectes,
notícia, arbre
genealògic,espais-taller,
filosofia…
(especificats en la
programació)

1r EP

ÀMBIT MATEMÀTIC:
El grup presenta bon nivell ,
alguns alumnes presenten
dificultats en operacions
matemàtiques( suma). La
resta presenta un bon nivell.

ÀMBIT MATEMÀTIC: avançar
en numeració, càlcul (suma i
resta), iniciar la resolució de
problemes, estadística i
probabilitat, introduir la
mesura.

ÀMBIT MATEMÀTIC:
Numeració i
operacions amb
material
manipulatiu
Raonem en
parella

Equip docent

Tot el curs
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ÀMBIT LINGÜÍSTIC:
Lectura: s’han iniciat
en el procés lector,
hi ha alguns
alumnes que
lletregen i no
globalitzen .
-

Escriptura: la
majoria es troben en
fase alfabètica. Hi
ha un grup
d’alumnes que
encara es troba en
sil·làbic - alfabètic.

-

Experimentar amb
les mesures
Grups interactius
Equip docent

Tot el curs

Equip docent

Tot el curs

Equip docent

Tot el curs

Equip docent

Tot el curs

ÀMBIT LINGÜÍSTIC:
Lectura en parella
Grups interactius
El cap de
setmana
Projecte

ÀMBIT CONDUCTUAL:
treballar per assolir la cohesió
del grup i l’autogestió
emocional.

ÀMBIT CONDUCTUAL:
dinàmiques de cohesió
grupal, dinàmiques
cooperatives, treball de
gestió de les emocions
(projecte emocionari i “ la
caixa de la vida”)

ÀMBIT MATEMÀTIC: alguns
alumnes presenten dificultats
en numeració i operacions
matemàtiques. La resta
presenta un bon nivell. Un
alumne necessita un treball
més específic.

ÀMBIT MATEMÀTIC: avançar
en numeració, càlcul, resolució
de problemes, estadística,
mesura de capacitat i longitud.
Afermar els aprenentatges del
curs passat.

ÀMBIT LINGÜÍSTIC:
Lectura: un grup es
troba en una fase
avançada i té un
hàbit lector
instaurat. Un altre
grup presenta
inseguretats,
combinen lectura
sil·làbica, cop d’ull,
hipòtesis. Un infant

ÀMBIT LINGÜÍSTIC: continuar
treballant per avançar en el
procés de la lectoescriptura,
en l’ortografia, la gramàtica, la
tipologia de textos i educació
literària.

ÀMBIT MATEMÀTIC:
Numeració i
operacions amb
material
manipulatiu
Raonem en
parella
Experimentar amb
les mesures
Grups interactius

ÀMBIT CONDUCTUAL:
La cohesió de grup
s’està construint, les
relacions en
parelles i petits
grups són bones.

2n A EP

ÀMBIT LINGÜÍSTIC: continuar
treballant per avançar en el
procés de la lectoescriptura,
en l’ortografia, la gramàtica, la
tipologia de textos i educació
literària.

ÀMBIT LINGÜÍSTIC:
Lectura en parella
Grups interactius
El cap de
setmana
Projecte
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es troba en una fase
de lletreig dient el
nom de la lletra,
lectura amb
imatges.
-

Escriptura: la gran
majoria es troben a
la fase ortogràfica;
dos alumnes a
alfabètica i fan
separacions segons
el llenguatge oral;
un infant a la fase
presilabica.

ÀMBIT CONDUCTUAL:
Tres infants tenen
un joc que pot tendir
a la creació de
conflictes.
ÀMBIT MATEMÀTIC: En

2n B EP

general, han consolidat
els aprenentatge del
curs passat, tant en
relació a la numeració i
càlcul com estadística,
geometria i mesura del
temps. Tot això, amb
les ajudes necessàries
ÀMBIT LINGÜÍSTIC:,

la
majoria es troben a una
fase de lectura lèxica (a
cop d’ull) i algun infant
a la fase de
descodificació (lletreig).

ÀMBIT CONDUCTUAL:
treballar per reconduir
aquestes conductes.

Equip docent

Tot el curs

Equip docent

Tot el curs

Equip docent

Tot el curs

ÀMBIT CONDUCTUAL:
dinàmiques de cohesió
grupal, dinàmiques
cooperatives, treball de
gestió de les emocions

ÀMBIT MATEMÀTIC:
consolidar els objectius de
numeració, càlcul, estadística i
mesura del temps, a més
d'introduir la mesura de
longitud i capacitat, així com
nous objectius de numeració i
càlcul.

ÀMBIT MATEMÀTIC:
● Raonem en
parella
● Aprofundiment
matemàtic
● Treball de la
mesura de
longitud i pes a
través del taller
d’hort, art i jardí.

ÀMBIT LINGÜÍSTIC: Avançar
en la fase lectora i escriptora
en la que es troben a més
d’introduir objectius de
coneixement de la llengua i la
literatura.

ÀMBIT LINGÜÍSTIC
● Magilletres
● Projecte
● Llegim en parella
● Grups interactius
● La notícia

71

La majoria es troba a
una fase ortogràfica de
l’escriptura. Tot i així,
cal seguir afiançant la
fase alfabètica per a
tots i, especialment per
un alumne.
ÀMBIT CONDUCTUAL::

3r EP

més de la meitat dels
infants del grup són
resilients amb les
situacions que els ha
tocat viure i aprenen a
identificar i gestionar
malgrat les seves
circumstàncies.

ÀMBIT CONDUCTUAL:
Avançar en l’aprenentatge de
la identificació i gestió
d’emocions.

ÀMBIT CONDUCTUAL:
Capsa de sentiments
Dinàmiques de convivència
i cohesió

Àmbit matemàtic: la majoria
dels infants presenta un bon
nivell en numeració, càlcul,
mesura del temps, geometria
i resolució de problemes.
Àmbit lingüístic. En general,
tenen un bon nivell lector i
manifesten gust per la
lectura i escriptura.
Àmbit conductual: No
presenten problemes de
convivència. És un grup
cohesionat.

Àmbit matemàtic: avançar
amb els objectius de
numeració, càlcul, mesura del
temps, geometria i resolució
de problemes, a més d’ampliar
l’estadística i probabilitat i les
unitats de mesura.
Àmbit lingüístic. seguir
avançant en la fluïdesa lectora
i avançar també en la
comprensió. Treballar les
idees principals d’un text
(iniciació als resums). Millorar
l’execució correcte d’ordres
orals o escrites (cada vegada
més complexes).
Àmbit conductual: seguir
treballant en diverses
dinàmiques per tal que no

Àmbit matemàtic:
Pràctica de
problemes en
grup
Panell numèric
Capses de
numeració
Pràctiques amb
balances,
botelles, cinta
mètrica per
estudiar les
unitats de mesura.
Diagrama de
barres amb
aspectes propers
als infants.
Àmbit lingüístic:
Practicar l’escolta

Equip docent

Tot el curs

Equip docent

Tot el curs
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ÀMBIT MATEMÀTIC:
- Fragilitat en l’assoliment de
les taules de multiplicar i
manca d’un mètode
sistemàtic de resolució de
problemes

4t EP

ÀMBIT LINGÜÍSTIC
- Es detecten errades
ortogràfiques i manca
d’estructuració en els textos.
- Pel que fa a la lectura
comprensiva, el ritme i la
fluïdesa, en general, és lenta
però mostren capacitat per
respondre a preguntes
literals.
- En l’àmbit de la conversa,
es mostren participatius i

afluixi la cohesió del grup.

i lectura d’ordres
un poc complexes
i executar-les
correctament
Practicar lectures
narratives i
assenyalar les
diferents parts així
com la idea
principal.
Diari personal
Projecte
Lectura en parella
Treball específic
de la mestra AL
Àmbit conductual:
Dinàmiques de
cohesió
Cercles
participatius
Parelles secretes
Esdeveniments

ÀMBIT MATEMÀTIC
- Avançar i assolir els
estàndards d’aprenetatge
d’aquest curs, principalment
en adoptar un mètode
sistemàtic de resolució de
problemes i
ÀMBIT LINGÜÍSTIC
- Reducció del nombre
d’errades ortogràfiques
bàsiques. Aplicació de
l’estructura dels textos de
diferents tipologies.

ÀMBIT MATEMÀTIC
- Posada en pràctica d’un
mètode per a l’assoliment
de les taules de multiplicar.
Treball sistemàtic en la
resolució de problemes al
llarg de tot el curs.
desdoblament de grups per
tal d’atendre individualment
i la diversitat del grup i
suport a través de mitjans
digitals, plafó de nombres i
material manipulatiu si
escau

ÀMBIT CONDUCTUAL
- Valoració positiva del treball
en equip per part de l’alumnat i
l’equip docent. Respecte per

ÀMBIT LINGÜÍSTIC
- Treball ortogràfic
específic en sessions de
desdoblament amb

ÀMBIT MATEMÀTIC
- Toni Picó i Toni
Trillo.

ÀMBIT
MATEMÀTIC
- Tot el curs

ÀMBIT LINGÜÍSTIC
- Tutor i Carmen
Gallardo

ÀMBIT
LINGÜÍSTIC
- Tot el curs

ÀMBIT
CONDUCTUAL
Equip docent.

ÀMBIT
CONDUCTUAL
- Tot el curs.
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amb una estructuració i lèxic
adequat però cal insistir en
l’ús de la llengua catalana.
ÀMBIT CONDUCTUAL
- Dificultats en l’organització
del treball en equip.
Conductes disruptives.
Necessitat d’atenció
individualitzada de
determinats alumnes.

les normes bàsiques de
convivència. Atenció
individualitzada per atendre
les necessitats de tot
l’alumnat.

Carmen Gallardo.
- Una hora setmanal de
taller d’escriptura per
treballar de forma
específica les tipologies
textuals.
- Dictats setmanals per
treballar les dificultats
ortogràfiques, desdoblant
els grups i adaptant els
dictats amb diferents
estratègies (amb suport de
l’AL) per a 4 alumnes amb
dificultats en aquest àmbit
ÀMBIT CONDUCTUAL
- Dinàmiques setmanals de
cohesió.
- Quinzenalment,
elaboració i revisió de
plans de treball en equip.
- 11’5 hores setmanals de
desdoblament i/o suport a
l’aula.
- Coordinació de l’equip
docent.

ÀMBIT MATEMÀTIC
-Coneixement molt mecànic
dels problemes matemàtics.

5è EP

ÀMBIT LINGÜÍSTIC
-Realització d’errors
ortogràfics.
ÀMBIT
CONDUCTUAL/HÀBITS
-Dificultats organitzatives.

ÀMBIT MATEMÀTIC
-Millorar la comprensió dels
problemes matemàtics.

ÀMBIT MATEMÀTIC

ÀMBIT LINGÜÍSTIC
-Millorar els errors ortogràfics.

-Treballar de forma més
competencial els
problemes matemàtics no
només en la seva
resolució.

ÀMBIT
CONDUCTUAL/HÀBITS
-Aprendre a organitzar el propi
procés d’aprenentatge.

ÀMBIT LINGÜÍSTIC
-Reforç de la memòria
visual per millorar
l’ortografia (Gabarró)

ÀMBIT MATEMÀTIC
Tutora
Tot el curs
ÀMBIT LINGÜÍSTIC
Tutora
ÀMBIT
CONDUCTUAL/HÀ
BITS
Tutora

ÀMBIT
CONDUCTUAL/HÀBITS
-Projecte lliure ( on els
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objectius principals són
aprendre a ser conscient
de les característiques
personals, del que es sap i
del que cal aprendre, de
les tècniques adients per a
cada procés i a adquirir el
gust per seguir aprenent).

6è EP

Anglès

ÀMBIT MATEMÀTIC
-Estat inicial en la resolució
de problemes de varies
operacions (nivells molt
desparells).

ÀMBIT MATEMÀTIC
-Avançar i assolir els
estàndars d’aprenetatge del
cicle partint de situacions de
problemes matemàtics.

ÀMBIT MATEMÀTIC
-Fer un treball més
competencial en la
resolució de problemes.

ÀMBIT MATEMÀTIC
Tutor, AL i suports.

ÀMBIT LINGÜÍSTIC
-Estat inicial en la realització
de descripcions i redaccions.

ÀMBIT LINGÚÍSTIC
-Realitzar de forma fluida i
sistemàtica descripcions i
redaccions.

ÀMBIT LINGÚÍSTIC
-Crear pautes i guions de
treball en la realització de
produccions escrites.

ÀMBIT LINGÚÍSTIC
Tutor, AL i suports.

ÀMBIT CONDUCTUAL
-Millora d’organització de
treball.

ÀMBIT CONDUCTUAL
-Aconseguir reptes en
l’autoconeixement.

ÀMBIT CONDUCTUAL
-Treballar
interdisciplinariament
aspectes com
l’autoavaluació i
l’autoconeixement.

ÀMBIT
CONDUCTUAL
Tutor, orientador i
equip docent.

En general han consolidat
els aprenentatges del curs
passat , encara que fan faltes
ortogràfiques i d’estructura
gramatical.

Avançar i introduir objectius
nous.

Projectes, lapbooks, treball
amb equip, lectures en
parella, treballar
autoavaluació.

Àmbit lingüístic
especialista
d'anglès.

Tot el curs

Tot el curs

EF
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