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1. INTRODUCCIÓ
Aquesta memòria és un recull exhaustiu del que el nostre centre ha estat capaç de dur a terme
al llarg del curs 21/22. La seva finalitat és clarament de recollida de dades objectives i
d’avaluació de tot el que hem realitzat. L’objectiu últim és la millora docent i organitzativa del
centre i que esdevingui el punt de partida de la propera PGA del curs 22/23

2. VALORACIÓ DE LES ACTUACIONS (36 EN TOTAL) EN
FUNCIÓ DELS INDICADORS
a) ACTUACIONS PEDAGÒGIQUES, METODOLÒGIQUES I ORGANITZATIVES (6)
a.1. TREBALL PER A LA CONVIVÈNCIA, LA COHESIÓ I EL CLIMA D’AULA
- Objectiu: 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)
- Indicadors: valoració de la convivència i del la cohesió dels diferents grups fent esment de
les dinàmiques dutes a terme.
CURSOS

ÀMBIT DE COHESIÓ
Valoració de les dinàmiques i activitats de cohesió dutes a terme al llarg del curs

Cicle Infantil

-Cercles participatius -Sessions de filosofia -Assemblea de benvinguda i comiat -Talllers.
Valoram molt positivament les dinàmiques que hem duit a terme ja que: - El primer trimestre
ajuden a la presentació i coneixement dels infants. Posteriorment han millorat la cohesió del
grup, millora de l'autoestima, resolució de petits conflictes puntuals,
El fet que aquestes dinàmiques les treballin totes les tutores i les mestres de suport del
cicle afavoreix la docència compartida

1r

Cercles participatius, treball cooperatiu, llegim i raonem en parella, dinàmiques diverses de
cohesió de grup, la capsa de la vida, assamblea (bon dia i tancament del dia).
Els infants es coneixen més i millor i van implementant els aprenentatges quan a resolució
de conflictes a partir del coneixement dels altres i d’ells mateixos. S’han tractat els conflictes
i les manifestacions emocionals com oportunitats per acompanyar els infants el seu procés
maduratiu.

2n A

Cercles participatius, treball cooperatiu, llegim i raonem en parella, dinàmiques diverses de
cohesió de grup, la capsa de la vida, contes i vídeos curts sobre les emocions… Tot i que la
valoració és bona, cal continuar treballant la cohesió, atès que alguns alumnes amb caràcter
tendeixen a conflictes.

2n B

Cercles participatius diaris, avaluacions a final de sessió, de dia i de setmana. Dinàmica per
consensuar normes, dinàmiques per conèixer-se (la diana, etc.), dinàmiques per treballar en
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equip (Terra blava), contes i curtmetratges per afavorir les relacions positives (Lou, Mejores
amigas, Perquè ploram?, etc.). Com a grup divers que és, es coneixen i estimen, cosa que
fa que de cada cop els conflictes que apareixen siguin més bons de resoldre.
3r

S’han realitzat diferents dinàmiques com ara: cercles participatius, treball cooperatiu, llegim i
raonem en parella, dinàmiques diverses de cohesió de grup. Tot i que la valoració és molt
bona, cal continuar treballant la cohesió.

4t

S’han dut a terme dinàmiques de cohesió setmanals, cercles de conversa, entrevistes
individuals, etc. Tot i això, la valoració global de les relacions en el grup és complexa. La
incorporació d’un alumne al tercer trimestre suposa també un condicionant important per
mantenir el clima d’aula, reajustar comportaments i relacions sofioafectives i per a l’atenció
de tot l’alumnat.

5è

S’han realitzat diverses dinàmiques enfocades principalment en el diàleg positiu, com ens
podem dir millor les coses, ja que és un grup molt cohesionat. El tercer trimestre, amb la
incorporació de n’Artem, sí s’han duit a terme més dinàmiques de cohesió i confiança que
han estat molt positives.

6è

S’han realitzat setmanalment dinàmiques de cohesió. A més, la preparació del viatge
d’estudis i el festival de final de curs ens ha portat a un grau molt alt de coordinació,
respecte i autoconeixement. Han sorgit petits conflictes, deguts a l’emoció del final d’etapa,
que ens han servit per fer més treball en les relacions i en millorar l’aprenentatge emocional.

Especialista
d'anglès

Cercles participatius, treball cooperatiu,contes, videos,dinàmiques de cohesió,llegim en
parella. Bona valoració.

a.2. TREBALL PER PROJECTES
- ACCIÓ: millorar el treball per projectes (deriva dels objectius 4, 12 i 24 del PEC)
- Indicadors: valoració dels projectes duts a terme als diferents cursos fent esment dels
projectes desenvolupats.

CURSOS

PROJECTES

3 anys

2on i 3er trimestre: ELS SENTITS . Ha resultat molt engrescador. Hem treballat els 5
sentits, (ensumat, tastat, tocat, observat, escoltat)….. Ens ha possibilitat afavorir
l’autoconeixement, les capacitats i l’autonomia dels infants.
Producte i difusió: quadernet del projecte amb diferents evidències de l'aprenentatge dels
infants i que ells mateixos podran difondre a les famílies, mural visible dins l’aula, recull de
fotos evidenciant les activitats realitzades i difusió a les famílies.

4 anys

1er trimestre: Com mengen els nadons dins la panxa? ; els infants han gaudit molt ja que
va sorgir dels seus interessos motivats pel naixement d'un germanet d'un company de la
classe. Hem treballat alguns aspectes de biologia i anatomia( diferents tipus de guixes,
evolució del nadó dins la panxa comparant el tamany amb diferents objectes de la classe)
a partir de diferents contes, hem conegut la feina d’ una comare i alguns dels aparells que
utilitza, gràcies a una mare d'un infant, hem fet experiments per simular el sac amniòtic,
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ens hem mesurat, pesat i comparat amb les nostres mesures de nadons i també varem
contar una petita història del nostre naixement. 2ºn i 3er trimestre: Les nostres emocions;
els ha agradat molt, i hem pogut relacionar diferents obres d'art amb les nostres emocions.
Ens ha ajudat a conèixer i ser conscients de les nostres emocions. Hem conegut diferents
pintors i obres d’ art i hem realitzat una producció plàstica de cada emoció. Producte i
difusió: quadernet del projecte amb diferents evidències de l'aprenentatge dels infants i
que ells mateixos podran difondre a les famílies, mural visible dins l’aula, recull de fotos
evidenciant les activitats realitzades i difusió a les famílies.
5 anys

1er trimestre HI HA VOLCANS A MALLORCA? 2on i 3er trimestre EN TEMPS DELS
DINOSAURES, TAMBÉ HI HAVIA PERSONES?
Els dos projectes han resultat molt engrescadors i s’han fet grans aprenentatges. El
primer ha estat molt significatiu i actual ja que hem tingut la referència constant de Cumbre
Vieja, diferents tipus d’ illes segons el seu origen, parts del volcà, primeres nocions de
geografia i geologia, establiment d’ un vincle emocional amb els infants de l'escola los
campitos… El segon, l’han gaudit molt, degut, sobretot, al gran interès que els
provoquen els dinosaures, encara que hem intentat desviar-nos del que ja sabien i dels
estereotips. Hem situat dins el temps els dinosaures i els humans, hem treballat un poquet
geologia, hem comparat magnituds. Producte i difusió: quadernet del projecte amb
diferents evidències de l'aprenentatge dels infants i que ells mateixos podran difondre a
les famílies, mural visible dins l’aula, recull de fotos evidenciant les activitats realitzades i
difusió a les famílies.

1r

1r trimestre: Per què les abelles van a les flors?, aquests ha estat el projecte més extens, hem
pogut conèixer molts d’aspectes interessants sobre aquests insectes, així com sobre botànica
(parts de les flors,. pol·linització). Varem elaborar un vídeo com a producte final.
2n trimestre: Com creixen les llavors?. Aquest projecte va tenir un caire experimental aprofitant el
taller d’hort.
3r trimestre: Com es fa l'ou dins la gallina? VAren visitar un galliner, varem incubar ous i va venir
una experta veterinària. El producte final ha estat una exposició a les families.

2n A

1r trimestre: Per què plou terra? Hem treballat tres eixos principals, el cicle de l’aigua, els
estats de l’aigua i el canvi climàtic. Hem duit a terme diferents experiments. Producte: hem
elaborat i distribuït cartells pel poble. Valoració molt positiva.
2n trimestre: Hi ha vida als altres planetes? Hem investigat sobre el sistema solar, els
cossos estelars, els planetes, el Sol, la Lluna. Vàrem participar de l’activitat Planetes i
estrelles de la Fundació La Caixa. Producte: confecció d’un planetari. Valoració molt
positiva.
Al 3r trimestre no hem realitzat cap projecte, hem treballat continguts relacionats amb el
taller de l'hort. Els infants han gaudit molt del taller i agraïm la tasca d’Antoni Picó.

2n B

1r trimestre: Perquè no és saludable menjar porqueries? Projecte sobre alimentació
saludable.
2n trimestre: Com és el paisatge natural de Santa Eugènia? Serem capaços de fer una
composició artística amb fotografia, poesia i pintura?
Serem capaços de construir jocs casolans per jugar a casa i a l’escola? Serem capaços de
fer de guies?
Durant el tercer trimestre s’ha treballat amb els productes finals i difusió dels projectes
iniciats en el segon trimestre.
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3r

1r trimestre: Els invents.
2n trimestre:Per què el sucre és dolent? Projecte que ha donat molt de joc ja que hem
analitzat etiquetes per saber quantitats que hi ha a cada aliment. Durant el tercer trimestre
s’ha treballat la difusió del projecte del segon trimestre.
3r trimestre: Avions i aeroports! A través d’una sortida a l'aeròdrom de Son Bonet hem pogut crear
un projecte per realitzar una maqueta d’una avioneta.

4t

Al llarg del curs el treball del projectes a l’aula s’ha centrat en definir les causes i les
conseqüències del canvi climàtic i les actuacions responsables per frenar-lo, exposant els
problemes relacionats i les possibles solucions per mitigar els seus efectes. A més s’ha
treballat per arribar a valorar els beneficis d’adoptar mesures i actuacions que condueixen
a millorar les condicions ambientals del nostre planeta i actuar de forma responsable i
coherent amb els aprenentatges adquirits per tal de frenar el canvi climàtic. Tot i la durada
anual, aquest treball ha anat evolucionant al llarg del curs i arrel dels aspectes treballats
en la formació de centre s’han anat redefinint i ajustant aspectes com els objectius
d’aprenentatge, el context o el producte final. En aquest sentit, s’ha dut a terme la difusió i
transferència dels aprenentatges a través del disseny d’una infografia i l’edició d’un
documental que s’ha exposat a les famílies.

5è

El projecte principal d’aquest curs ha estat el de la Serra de Tramuntana on cada trimestre
hem estudiat diferents aspectes d’aquesta com el seu paisatge i relleu, la ruta GR221, el
topònims, les construccions que hi havia i el seu ús a l'antiguitat lligat amb els antics oficis,
la flora i la fauna. Ha estat un projecte molt enriquidor pels alumnes que han estat molt
motivats i amb molta il·lusió de poder fer el producte final per deixar a l’escola.
Paral·lelament hem fet dos altres projectes: Al primer trimestre hem realitzat el projecte
lliure d’investigam on els alumnes podien aprendre sobre un tema triat lliurament però
seguint unes estructures d’organització i planificació conjuntes que eren l’objectiu del
projecte. Després de la valoració més que positiva del projecte lliure del primer trimestre,
hem decidit realitzar-ne un de nou el segon trimestre titulat projecte lliure cream, que
finalment ha esdevingut en el taller de bricollatge. Aquest també es valora molt
positivament.

6è

En vista que al quadern d’estàndards hi havia molt ítems sense que no s’havien treballat i
que era el darrer curs es varen establir tres projectes que poguessin incloure la majoria
dels ítems no treballats. El primer trimestre es va treballar el projecte dels Òrgans de
govern i la població, el segon trimestre la matèria i el projecte lliure d’investigació, i el
tercer trimestre el projecte dels sectors econòmics i el taller de bricolatge. Els temes
treballats no són precisament continguts que els alumnes haurien escollit ni que mai els
haguessin cridat l’atenció, però consider que són molt importants i han estat molt
enriquidors ja que han servit per analitzar profundament la nostra societat i establir
connexions amb esdeveniments d’actualitat que anaven succeint. Han estat sessions on
han predominat els debats que han estat força interessants i que han fet reflexionar molt
als alumnes. Possiblement de cara a un pròxim curs modificaria algunes metodologies
però crec que aquests coneixements són molt adients per aquest curs i importants que es
tractin.

Especialista
d'anglès

1r col.laboració projecte sobre les abelles,2n col.laboració en el projecte de les llevors, 3r
col.laboració projecte sobre el sucre,5è projecte guia turística sobre Sta Eugènia,projecte
Lìmportància de donar sang., projectes del present i del passat.
Al grup de 6è El robots del futur., Projectes de passat i futur , projecte del present .
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* Entre 10 cursos, s’han dut a terme 19 projectes. No sempre s’han completat tres projectes
per trimestre. La valoració global és positiva atès que el treball per projectes permet la millor
implicació de l’alumnat, l’aprofundiment del coneixement i l’aprenentatge, a banda d’altres
beneficis. Es nota a faltar, però, més concrecció en determinades difusions i/o
transferèncides de coneixement i valoracions més lligades amb indicadors objectius i
quantificables. Sense aquests, les valoracions se sostenen fràgilment i no reuneixen tota la
credibilitat necessària.
El 2n cicle considera fer més incís en la exposició dels projectes a nivell de centre o de
comunitat educativa. L’equip directiu recorda que hi ha un acord en què els projectes es
difonguin ja sigui a través d’exposicions o d’altres formats. Possiblement seria bo que a la
darrera setmana de curs s’hi donés cabuda a aquestes iniciatives. En aquest final s’han
donat a conèixer el projecte de 1r amb una exposició per a les famíleis, el projecte de 4t
sobre el canvi climàtic, els treballs de 2n B i activitats amb el grup de 6è de llengua
estrangera i l’exposició dels objectes construïts al taller de bricolatge.
a.3. SUPORT EDUCATIU
- ACCIÓ: Millorar el suport educatiu a les aules (deriva dels l’objectius 4, 12 i 24 del
PEC)
- Indicadors: valoració del suport que s’ha dut a terme a les aules
CURSOS

SUPORTS
Valoració del suports que heu gaudit a cada un dels cursos

3 anys

Valoram positivament els diferents suport; hem aprofitat aquest suports per realitzat
activitats d’ aprenentatge en les que es fa necessari dues mestres dins l'aula: filosofia,
plàstica, projecte… També els suport han donat la possibilitat de realitzar una docència
compartida, les tutores i els suport han compartit els diferents rols a l’ hora de conduir la
classe:un docent fa la classe i l’altra dona suport, docència compartida en equip, observació
docent,

4 anys

Valoram positivament els diferents suport; hem aprofitat aquest suports per realitzat
activitats d’ aprenentatge en les que es fa necessari dues mestres dins l'aula: filosofia,
plàstica, projecte… També els suport han donat la possibilitat de realitzar una docència
compartida, les tutores i els suport han compartit els diferents rols a l’ hora de conduir la
classe.

5 anys

Valoram positivament els diferents suport; hem aprofitat aquest suports per realitzat
activitats d’ aprenentatge en les que es fa necessari dues mestres dins l'aula: filosofia,
plàstica, projecte… També els suport han donat la possibilitat de realitzar una docència
compartida, les tutores i els suport han compartit els diferents rols a l’ hora de conduir la
classe.

1r

Els suports s’han destinat al “llegim en parella” i als “grups interactius”, la valoració és
positiva. Durant el tercer trimestres es va sol·licitar més suport degut a les incorporacions
tardanes de dos alumnes, amb aquest suports s’ha pogut atendre les necessitats de tots els
infants.
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2n A

Tots els suports rebuts són valorats positivament, sense ells no haguéssim arribat on ara
som. Setmanalment hem disposat de 23,5 h. Donam les gràcies a la tasca de tot l’equip
docent que dia a dia ens ha acompanyat en l’aprenentatge: Bel Martinez, Cristina Gómez,
Margalida
, Guillem Alemany, especialistes, Àlex Sanchez (orientador) i el
personal no docent, Júlia Llabrés (fisioterapeuta), Fidela
i Mercè Montero (ATEs).
Igualment agraïm a l’equip directiu tots els suports assignats, a més, de la seva tasca.

2n B

S’han dut a terme diferents estratègies de docència compartida: un docent fa la classe
i l’altra dona suport, docència compartida en equip, observació docent, docència compartida
per estacions o grups rotatius, docència compartida en ensenyament alternatiu, etc. La
comunicació entre les docents ha estat fluïda, cosa que ha permès personalitzar
l’aprenentatge. Destacar també, la col·laboració entre docents del mateix cicle, inclosos els
suports.
Per això, de cara a la millora, convindria potenciar les estratègies de docència
compartida a nivells més amples: Per exemple:
- recuperar el suport comunitari i voluntariat en sentit ampli: en el projectes, G.I, en els
tallers…
- potenciar les estratègies de docència compartida: mestres de suport i especialistes
com a responsables de tallers, racons, ambients, tutories…. Això, amb espais i
temps per compartir els procés educatiu de cada alumne/a.
- potenciar el suport entre l’alumnat, tant dins la mateixa aula com entre aules i cursos
diferents.

3r

Es valora com a molt positives les diferents hores de suport rebudes al llarg de la setmana.
Aquestes han anat encaminades a desdoblar el grup en dues meitats per tractar els
mateixos continguts en grups més reduïts, petits grups per ampliar o reforçar, així com estar
tot el grup plegat i poder gaudir de dos referents.

4t

Es valora molt positivament les hores de suport rebudes (11’5h). Aquest recurs s’ha destinat
fonamentalment al desdoblament del grup i al treball específic en grups reduïts per part de
la mestra especialista en audició i llenguatge i del mestre de suport de la PMT

5è

A causa de les baixes del suport que entrava a la nostra aula no es pot fer una valoració
general d’aquest ja que depenia molt de la persona que cobria la baixa. S’ha intentat
aprofitar aquestes sessions per desdoblar el grup o per a que la tutora fos la persona que
realitzava el suport poguent així dedicar més temps a aquells alumnes que ho necessitaven
o poder fer observacions del funcionament del grup classe que normalment no es poden fer.

6è

Es valora molt positivament la tasca de l’AL a al’aula, la seva feina ha estat imprescindible
per la millora curricular d’un grup d’alumnes, a més, els seus consells i feines preparades
ens han servit de molta ajuda en el treball diari. Es valora també molt positivament el
suports ordinaris sense els quals no hauríem avançat com ho hem fet.

Especialista
d'anglès

No he tengut suport anglès als demès cursos.
Si en el curs de segon A.

Especialista
d’EF

EF. No he necessitat suport.
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OBJECTIUS

INDICADORS

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:
- S’ha dut a terme un seminari de centre on ha participat una part del
claustre i diferents claustres pedagògics que ens han permés
consensuar una programació competencial per plannificar diferents
situacions d’aprenetatge que ens permetran avançarnos al treball
docent que implica la LOMLOE. S’ha fet una valoració de la formació
des de diferents mirades ja exposades al claustre.

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:
A INFANTIL:
Joc simbòlic: Valoram molt positivament aquest espai-taller tan necessari
en aquesta etapa. Els infants han gaudit molt en la possibilitat de jugar i
relacionar-se en petit grup. Els infants poden representar espontàniament
personatges, fets i situacions individuals i compartides. Els possibilita i
ajuda a expressar emocions, necessitats, sentiments, desitjos, idees i
fantasies mitjançant el joc simbòlic.
Música- AL: Valoració molt positiva, ha permès treballar diferents
aspectes lingüístics i detectar possibles dificultats.
-Pel que fa a l’àrea de llenguatge: estructurar frases, augmentar
vocabulari, descriure imatges, expressar sensacions i emocions a través
de la paraula…
-Pel que fa a l’àrea musical: experimentar amb el ritme, familiaritzar-se
amb diferents instruments, experimentar diferents qualitats del so.
-Pel que fa a l’expressió corporal: conèixer, cantar i ballar cançons
populars, imaginar històries a través de la música, expressar emocions a
través del cos...
Trobam molt necessari ampliar el treball lingüístic i musical en aquesta
etapa ja que els infants sols han pogut participar d'una sessió cada tres
setmanes
Exterior: Valoració molt positiva, els infants han gaudit de noves
situacions d'aprenentatge en un contexte diferent.
S'han treballat aspectes relacionats amb l’aprendre a conviure: S'ha pogut
crear entorns comunicatius per estimular els processos individuals
respectant els diferents ritmes i interessos, s'ha treballat l’ acceptar i
respectar la diversitat d’opinió i d’acció,a participar en les activitats
organitzades i col·laborar en la seva realització, a experimentar el joc com
a objecte de plaer,recreació i aprenentatge.
Aprendre amb i de la natura: Com crear, imaginar, inventar, experimentar
a partir d’elements naturals. (LANDART).
Aprendre a partir d’ una instal.lació artística: Hem pogut observar,
experimentar i gaudir d’ objectes quotidians, Crear, imaginar, inventar,
reproduir a partir d’elements quotidians.
Tallers a l'aula: Valoració positiva ja que aquests tallers han possibilitat
treballar diferentes activitats per reforçar aspectes de l'aprenentatge dels
infants de manera més individualitzada: especialment en: Aspectes
lingüístics:Iniciació en els usos socials de la lectura i l’escriptura, en

l’assoliment d’una bona motricitat fina, en afavorir el gust per l'escolta de
contes. Aspectes matemàtics: mitjançant la manipulació, la funcionalitat d’
elements i col·leccions, identificant-ne atributs i qualitats, i establint
relacions d’agrupament, classificació, comparació, ordre i quantificació s’
han iniciat en habilitats matemàtiques i en el seu llenguatge a partir de
situacions significatives.
El tercer trimestre s'han realitzat algunes activitats puntuals juntant els tres
nivells, ho valoram molt positivament, destacant l'aprenentatge entre
iguals i la docència compartida.
A PRIMÀRIA:
●

“CONEIXEM SANTA EUGÈNIA” en el que s’han vist afectats
els cursos de 1r, 2n A, 2n B i 3r i els mestres següents: Joana
Llabrés, Xisca Gamundí, Bel Font, Bel Martínez i Cristina
Gómez

- Valoració de l’alumnat: L’autovaloració dels infants indica que el taller
els ha agradat molt i han après moltes coses. També, que els agradaria
fer-lo més dies. Per altra banda, algun grup ha provat a fer de guies
explicant els aprenentatges fets. Això implica incrementar el nombre de
competències que posen en funcionament. Expliquen que els ha permès
aprendre a ensenyar i comunicar-se amb els més petits, aprendre coses
que potser no els havien quedat clares i ara sí, comprovar que val la pena
perquè els més petits els ho han agraït molt, i a pensar sobre què han
après i com ho han après.
Autovaloració alumnat: T’ha agradat fer el taller? T’ha servit per aprendre?
1r: 1a pregunta Molt 60%, Bé 40%, Regular 8%: 2a pregunta Molt
53%, Bé 20%, Regular 27%
2n A: 1a pregunta Molt 100%, Bé %, Regular %: 2a pregunta Molt
100%, Bé %, Regular %
2n B: 1a pregunta Molt 85%, Bé 7%, Regular 8%: 2a pregunta Molt
70%, Bé 23%, Regular 8%
3r: 1a pregunta Molt 100%, Bé %, Regular 8%: 2a pregunta Molt 100%,
Bé %, Regular %
- Valoració del professorat: s’ha donat una volta més al taller. Els infants
han conegut més coses del seu poble de la mà de Tolo Vert i també han
après a fer de guies explicant els aprenentatges fets. Això implica
incrementar el nombre de competències que posen en funcionament.
●

“ HORT ESCOLAR” en el que s’han vist afectats els cursos de
1r, 2nA i 2n B:

*Creim que el taller ha adoptat un format que sense aquest, no
hagués estat possible i era l’unic viable en el context de la
pandèmia.
● 1r:
- Valoració de l’alumnat:
A les següents preguntes, s’han donat els següents percentatges:
T’ha agradat fer et taller d’hort escolar? Molt: 87 %, bastant: 6% i
poquet: 6,5 %
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Creus que ha estat útil i has après coses a través d’ell? Molt: 93 %,
bastant: 7 %
- Valoració del professorat: el vam emmarcar dins el projecte, ha estat
totalment vivencial i la valoració és molt positiva.
El taller es va dur a terme al llarg del 2n trimestre. Es va dur a terme amb
3 grups reduïts que repetien la sessió al cap de 3 sessions, duent-se a
terme 5-6 sessions a cada grup. El taller ha suscitat molt d’interès per part
de l’alumnat i el nivell d’aprenetatge ha estat molt alt. Creim que el taller
infon un sentiment d’estima i protecció cap a la naturalesa i permet, de
manera vivencial, identificar els cicles de creixement, sembra, recol·lecció,
atencions en el cultius… i els alumnes hi paren molta atenció. Menció
apart mereix la poda dels arbres i la sembra i recol·lecció de les patates (
amb incorporació de sabers matemàtics) que han resultat les dinàmiques
més exitoses.
2n A:
- Valoració de l’alumnat:
A les següents preguntes, S’han donat els següents percentatges:
T’ha agradat fer et taller d’hort escolar? Molt: 100 %
Creus que ha estat útil i has après coses a través d’ell? Molt: 83 %,
bastant: 17 %
- Valoració del professorat: l’alumnat ha gaudit molt del taller, llàstima
que no hem pogut dur a terme més sessions. La valoració és del tot
positiva.
El taller es va dur a terme al llar del 3r trimestre. Es va dur a terme amb 3
grups reduïts que repetien la sessió al cap de 3 sessions, duent-se a
terme 4 sessions a cada grup. El taller ha suscitat molt d’interès per part
de l’alumnat i el nivell d’aprenetatge ha estat molt alt però amb menys
temps. Creim que el taller infon un sentiment d’estima i protecció cap a la
naturalesa i permet, de manera vivencial, identificar els cicles de
creixement, sembra, recol·lecció, atencions en el cultius… i els alumnes hi
paren molta atenció i s’impliquen totalment. Menció apart mereix la
recol·lecció de les patates ( amb incorporació de sabers matemàtics) que
ha resultat la dinàmica més exitosa.
2n B
- Valoració de l’alumnat:
A les següents preguntes, s’han donat els següents percentatges:
T’ha agradat fer et taller d’hort escolar? Molt: 85 %, molt: 15 %
Creus que ha estat útil i has après coses a través d’ell? Molt: 38 %,
bastant: 54 % i regular: 7 %
- Valoració del professorat: aquesta situació d’aprenentatge ha permès,
a més de treballar la competència en coneixement del medi, també
treballar la competència matemàtica.
El taller es va dur a terme al llar del 3r trimestre. Es va dur a terme amb 3
grups reduïts que repetien la sessió al cap de 3 sessions, duent-se a
terme 5-6 sessions a cada grup. El taller ha suscitat molt d’interès per part
de l’alumnat i el nivell d’aprenetatge ha estat molt alt. Creim que el taller
infon un sentiment d’estima i protecció cap a la naturalesa i permet, de
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manera vivencial, identificar els cicles de creixement, sembra, recol·lecció,
atencions en el cultius… i els alumnes hi paren molta atenció i s’impliquen
totalment. Menció apart mereix la recol·lecció de les lletugues i de les
faves i l’observació i sentit de la biodegradació de la matèria orgànica com
a dinàmiques més exitoses
●

“ BRICOLATGE” en el que s’han vist afectats els cursos de 5è
i 6è i de mestres, Sara Genovart i Antoni Picó i a 6è, Sara
Genovart, Carmen Gallardo i Antoni Picó

* La fòrmula emprada amb dos cursos diferents ha permès la seva
consecució en el context de la pandèmia.
5è:
- Valoració de l’alumnat:
A les següents preguntes, s’han donat els següents percentatges:
- T'ha agradat fer aquest taller?: 79% MOLT, 21%BASTANT
- Creus que has après amb aquest taller? T'ha resultat útil?:
79%MOLT, 21%BASTANT
- Creus que els mestres t'han guiat i ajudat adequadament?
43%MOLT, 57%BASTANT
- Creus que ha valgut la pena construir un objecte amb totes les
implicacions i dificultats que comporta?: 71%MOLT, 29%BASTANT
- Valoració del professorat: la valoració és molt positiva atès que el taller
va donar donar sortida a la vessant pràctica d’un projecte del curs. Els
infants mostraren molt d’interès i l’aprenentatge assolit fou molt alt. Se
sentiren protagonistes del seu treball i varen haver de resoldre problemes
tècnics, posar en pràctica estratègies matemàtiques i aconseguiren sobre
tot una fita personal en forma d’un mobiliari fet amb les seves mans, amb
els seus coneixements i respectant les mesures de seguretat i protecció.
El treball els obligà a planificar i a autoavaluar-se. El producte final ha
enriquit el pati i li ha atorgat més possibilitats de lleure i l’escola es veurà
clarament beneficiada.
És un taller que implica una gran inversió econòmica però que està
totalment justificada per l’alt grau competencial que adquireixen els
alumnes.
La difusió del projecte es va materialitzar en l’afegit de 4 peces de
mobiliari per al pati de l’escola.
6è:
Valoració de l’alumnat:
A les següents preguntes, s’han donat els següents percentatges:
- T'ha agradat fer aquest taller?: 79%MOLT, 21% BASTANT
- Creus que has après amb aquest taller? T'ha resultat útil?
53%MOLT, 32% BASTANT, 10%REGULAR, 5%POC
- Creus que els mestres t'han guiat i ajudat adequadament?
32%MOLT, 52%BASTANT 11%, REGULAR, 5%POC
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- Creus que ha valgut la pena construir un objecte amb totes les
implicacions i dificultats que comporta?: 53% MOLT, 42% BASTANT,
5%REGULAR
- Com creus que t'has compromès amb el taller? T'has implicat i
esforçat?: 47% MOLT, 47% BASTANT, 6% REGULAR
- Valoració del professorat: Amb aquest grup el taller ha presentat més
dificultats per diversos aspectes; el tercer trimestre es disposava de
menys sessions, la tasca tenia un enfocament molt diferent i els alumnes
encara que estaven motivats, en ocasions no presentaven la iniciativa o
implicació necessària. Així i tot es valora molt positivament el taller pel
caire competencial que implica.
En qualsevol cas, en les darreres sessions on ja s’entreveia el producte
final, el taller va cobrar més valor i ens adonam que aquest arreplega
molts principis educatius de gran importància per als alumnes: la
necessitat de trobar solucions, de no defallir, d’aplicar les matemàtiques,
de cooperar, de ser conscients de la importància de la prudència i la
seguretat, de conèixer molts materials alhora i comprovar les seves
característiques. La difusió del projecte es va materialitzar amb una
exposició de totes les làmpares creades pels alumnes
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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
- S’ha compartit amb el claustre un document en el que tots els
mestres anaven registrant el canal de comunicació amb le famílies,
les accions dutes a terme i el nombre de videoconferències. No
disposam del nombre total d’aquestes. Han estat més que en el curs
passat però no totes s’han dut a terme.

7. Fer partícip al
claustre i
comprometre’l amb
el desenvolupament
del PMT (deriva dels
objectius 17 i 24 del
PEC)

- Nº de sessions/informacions al claustre sobre la reflexió pedagògica, les
eines, dinàmiques que emanen de la PMT
- En tot moment s’ha intentat fer participar al claustre de les sessions
viscudes a la PMT (en aquest curs, 5). Amb aquest objectiu, i en el
context dels claustres pedagògics, s’han transferit dinàmiques,
qüestions pedagògiques que vàrem considerar interessants i
necessàries: debat socràtic, els set principis de l’aprenetatge,
l’escola dels Encants de Barcelona… A més, el claustre coneix en
quin moment del procés ens trobam i quin serà l’horitzó futur.

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)

1. Aprovar un pressupost del programa per part de la CCP
- Aquest organisme s’ha reunit en dues ocasions per tal de distribuir
harmònicament els diners del programa. El programa ha exhaurit tot
el capital pressupostat.
2. Cobriment de les necessitats per part del programa:
- S’han cobert totes les peticions de material de cada un dels
mestres. S’ha donat resposta a les necessitats de material digital
(que és molt car i que cal renovar-lo en el temps), s’ha ampliat de
manera significativa el parc de material didàctic i s’ha equipat
completament el taller de l'escola.
3. Nombre de sancions per un mal ús del material:

(3)

- No s’ha hagut de sancionar a cap alumne per mal ús del material
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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)

1. Nombre d’alumnes beneficiats:
- S’ha beneficiat a 17 famílies del nostre centre
2. Altres:
- De part de la Conselleria, hem rebut el fons d’emergència social
xifrat en 500 € i amb aquest hem pogut:
- Ajudar a 2 famílies perquè les seves filles poguessin participar al
viatge d’estudis.
- Costejar la sortida al Camp d’Aprenetatge d’Orient d’un alumne
ucranià a 5è de primària.
- Costejar les aportacions voluntàries de principi de curs de 5
alumnes que les seves famílies no havien pogut fer-les efectives.
- Costejar els menús de les dues famílies ucranianes matriculades a
l’escola (4 alumnes).

10. Fer efectives
accions solidàries
que justifiquin el
nostre tret
d’identitat solidari
(deriva dels
objectius 1, 5 i 8 del
PEC)

1. Diners recaptats a les campanyes:
- Campanya de berenars solidaris: 663,35 € que s’han transferit en la
seva totalitat a la ONG Ensenyants Solidaris. Agraïm i reconeixem la
feina de Dolça Feliu.
- X Cursa solidària: que va recaptar 643,45 € que es varen donar
íntegrament a l’ONG “Pa i mel” que exerceix la seva tasca
humanitària a Burkina Fasso. Agraïm i reconeixem la feina de Jaume
Garcia.
- Mercadet de Nadal: que va recaptar 178 € i que varen servir a l’ONG
“Pa i mel” Agraïm i reconeixem la feina de l’AFA.
2. Valoració del claustre envers les campanyes:
- El claustre va valorar positivament les dues campanyes però pel
que fa al a cursa solidària i davant els dubtes del responsable de
l’àrea, vàrem concloure que possiblement es podria adequar un
circuit urbà i aquest podria esdevenir una valor afeggit a
l’esdeveniment.

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)

1. Nombre d’esdeveniments proposats al pla i valoració del claustre
envers els mateixos:
- Degut a les situacions canviants durant el curs envers a les
mesures de sanitat s’han dut a terme 3 esdeveniments diferents, la
sembra de 5 arbres al pati de l’escola els quals es valora
positivament que al final l’Ajuntament ens deixés dur a terme aquesta
iniciativa i el canvi d’imatge que li dóna al pati i els beneficis que ben
aviat segur ens donaran amb ombra els dies de més sol i calor. La
visita a l’escola de na Marisa Mariñán de l’institut Jane Goodall on
ens feren dues xerrades per tal de conscienciar a l’alumnat de la
importància de la conservació del medi ambient i que nosaltres en
som una part activa en aquest procés. El claustre valora molt
positivament la manera en com va adreçar-se i explicar a l’alumnat
aquesta problemàtica. Finalment l’activitat de neteja de la platja de
Son Bauló on l’alumnat de 4t, 5è i 6è realitzaren amb l’ajuda de na
Marisa pogueren veure de primera mà la quantitat de fems, plàstics i
altres objectes que es troben a les platges i que no hi haurien de ser.
La valoració d’aquesta iniciativa va ser positiva pel claustre i per part

de na Marisa es deixa la porta oberta per a una futura neteja
subvencionada per l’institut Jane Goodall amb mitjans més eficaços
per fer una altra neteja. A conseqüència de la conscienciació dels
alumnes sobre la problemàtica dels mòbils, un grup de nines de 4t
varen tenir la iniciativa de recollir mòbils usat per apadrinar a una
ximpanzé.
Agraïm i reconeixem la feina del coordinador i de tota la comissó
ambiental.
2. Nombre de piles recollides:
- 450 piles
3. Auditoria d’estalvi d’energia a les aules trimestral:
- L’auditoria d’estalvi d’energia a les aules de manera trimestral no
s’ha pogut realitzar a càrrec dels delegats i és un punt que esperam
podem implementar de cara al curs vinent.
4. Nombre de projectes relacionats amb el medi ambient i la seva
protecció:
- 6 projectes sobre 19
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12. Programa per al
finançament
(deriva dels
objectius 1, 5 i 9 del
PEC)

* Desenvolupat anteriorment

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

1. Nombre de propostes de l’AFA acollides per l’escola:
- Mercadet de Nadal; canvi de nom del programa per al finançament…
per un que s’adapti més als usos del material didàctic; consensuar
amb l’AFA la quantia de l’increment de les quotes del programa;
participació activa a la Fira del Llibre per Sant Jordi, recuperar la
dinàmica de la neteja de dents, compra de material de lleure per a
l’escola matinera…
2. Percentatge d’assistència a les reunions de tutoria col·lectiva de principi
de curs:
- 93 % de participació
3. Valoració del consell escolar envers aquesta vessant:
4. Diners aportats per l’AFA a propostes de l’escola:
- l’AFA va aportar la meitat del cost dels nous 4 arbres adquirits (400
€) i 500 € adicionals al Programa per al Finançament…
5. Percentatge de famílies que ens satisfan l’aportació voluntària de
principi de curs:
- El 96 % de les famílies compleixen amb aquesta aportació
voluntària.
A banda d’això cal destacar la continuïtat de la feine impagable de les
delegades de curs que actuen de pont entre els tutors i les famílies.

14. Presentació de
l’escola a les noves
famílies
que
matriculin els seus
infants per al proper
15

1. Grau de satisfacció de les famílies envers la jornada
- Tot i la pandèmia vàrem poder celebrar una presentació de l’escola
on assistiren 13 famílies amb assistència de l’equip directiu i dues
mestres d’infantil. No hi va poder assistir en aquesta ocasió la
presidenta de l’AFA però sí el seu vicepresident. La valoració és

curs (deriva dels
l’objectius 1, 2, 3,
11 i 19 del PEC)

positiva des de la nostra mirada però no vàrem poder copsar totes
les valoracions de totes les famílies, encara les que les que ens varen
arribar, varen anar en aquesta línia

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

1. Nº de circulars adreçades a les famílies: s’han lliurat 29 circulars
generals, a més d’altres 16 per a cursos i nivells específics a través
del gestib o en paper quan es feia necessari. Les circulars també han
estat penjades a la web i difoses a través dels canals de l’AFA.
2. Nº d’activitats difoses al blog: 18 entrades
Nº d’entrades difoses a l’instagram: 40 ( amb el blog fan un total de 58
entrades)
3. Nº de visualitzacions al blog: 11.547 visualitzacions
4. Nº de visualitzacions a l’instagram: aquesta xarxa no permet
comptabilitzar-les
Agraïm i reconeixem la tasca dels coordinador del blog (Jaume
García) i de l’instagram (Àlex Sánchez Solano)
* S’ha de dir que es va decidir substituir l’instagram pel l’antic blog i
la valoració és positiva atès que és més accessible, més atractiva i
produeix un seguiment més estret per part de les famílies. Comptam
amb 146 seguidors. Agraïm i reconeixem la feina de n’Alex Sánchez
Solano.
Actualització de la web del centre: s’ha actualitzat al llarg de tot el curs i
s’hi han incorporat nous continguts
5. Nº de cartells editats al plafó informatiu: s’han editat 72 cartells que
il·lustren enl nostre dia a dia i els nins i nines mostren el seu agrat
quan veuen la seva imatge a la finestra de l’escola i a les entrades i
sortides del centre, les famílies poden veure’ls.
A banda de tot això, totes les classes han fet ús del seus canals de
comunicació amb les famílies (classdojo, google fotos, clasroom…)
que substitueixen la funció de les agendes.
* Tot el que descrivim dóna idea de la intensa activitat que emana de
l’escola i que reafirma la idea d’una escola viva on hi passen moltes
coses.
Menció apart, mereix l’apartat del ambientalització del hall de
l’escola on hi està representada tota la comunitat educativa i on no hi
falta ningú: tenim als mestres, a Mestre Guillemet, a les famílies, a
l’AFA, a l’Ajuntament, al personal no docent, a tots els equips de
feina… Reconeixem i agraïm la feina a Maria Amengual que se n’ha
cuidat del mostreig de les imatges dels mestres
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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)

T
E
C
N
O
L
O
G
I
E
S
(3)

1. Nº alumnes del 2n cicle que disposen de chromebook: tots els
alumnes del 2n cicle disposen de chromebook (53 alumnes) la qual
cosa ens fa pensar amb l’enorme inversió que ha hagut de fer
l’escola en els darrers anys.
2. Calendari d’ús dels Ipads al 1r cicle
1r:
2n A: Dimecres de 12.30 a 13.45. Nº de sessions: setmanals a partir del
novembre fins a principis de maig. Activitats dutes a terme: Quadern
Liveworksheet amb tasques de llengües, matemàtiques i altres
relacionades amb els projectes. Ús d’alguna aplicació i pàgines web.
2n B:
3r: Dilluns i dimarts després del pati. Encara que hi havia setmanes
que es modificaven els horaris. Nº de sessions: Des de desembre
Activitats dutes a terme: Primer contacte amb les tablets.
- Introducció a l’ús del correu electrònic, classroom…
- Creació d’un quadern a través del liveworksheet per a desenvolupar
activitats d’introducció, reforç i/o ampliació.
- Aprendre a cercar informació al cercador, i ser conscient que la
informació s’ha de contrastar amb altres fonts.
3. Nº de sessions amb utilització dels Ipads al 1r cicle
* S‘ha de dir que s’ha dotat de 20 Ipads per al 1r cicle que han cobert
les necessitats de l’alumnat de 3r que per primera vegada han emprat
de manera intensiva aquest recurs per a l'aprenentatge, la qual cosa
es valora positivament.
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17. Mantenir i posar
al dia de manera
efectiva el parc
informàtic i la
connectivitat (deriva
del l’objectiu 25 del
PEC)

1. Valoració del claustre envers aquest objectiu:
El parc informàtic s’ha de mantenir al dia amb el manteniment i
reparacions que comporten. Valoram molt positivament, com en el
curs passat, el recurs de la persona externa que se n’encarrega:
Albert, que ens suposa un cost econòmic molt per sota del que ens
resultaria d’altra manera: un 400 €. El claustre disposa d’un
document online on s’apunten les necessitats i reparacions que van
sorgint. les necessitats són moltes i a vegades, no amb la celeritat
desitjada per la complexitat de les tasques, peces que s’han de
comanar…

18. Fer efectives les
Google Apps For
Education
(deriva
del l’objectiu 25 del
PEC)

1. Valoració del claustre envers aquest objectiu:
Les Google Apps For Education esdeven un recurs imprescindible
per al treball en xarxa que la claustre necesita. Així, cada membre
compta amb un correu electrònic amb el domini @cpmestreguillemet
que permet aquest treball en xarxa i que ens obliga a un ús
competencial de les TAC.
D’altra banda, s’ha dut un selfie per tal d’efectuar un diagnòstic de
l’univers TAC al nostre centre. La participació del claustre no ha
arribat al percentatge que es sol·licitava.
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19. Respectals els
protocols
envers
l’ús del Whatsapp

- Respecte per aquests protocols:
- Vulguem o no aquesta xarxa de comunicació és present a les
nostres vides i des de fa un temps l’hem triada per vehicular
informacions concretes, necessàries i informatives. Del seu ús en
depenen moltes coses. En ocasions, s’han enviat missatges
humorístics, en to de broma… no passa res! és normal i fins i tot
necessari… Però cal ser curosos i determinades informacions no
convé encabir-les a través d’aquest canal. A un claustre es va
proposar crear un Whatsapp alternatiu amb un caire més informal
però no s’ha materialitzat. És un punt que cal xerrar-ne a principi de
curs i comprometre’ns en una sèrie de qüestions!

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

1. Nº d’alumnes atesos: Afortunadament, no s’han hagut d’atendre a
cap alumne però s’ha actualitzat la informació de cada un dels
alumnes gràcies a la feina de la coordinadora de l’àrea a qui valoram
i reconeixem la seva feina: Bel Font
També reconeixem i valoram la feina a la persona encarregada de la
farmaciola: Maria Antònia Noguera

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

1. Nº de contagis:
- No podem comptabilitzar el nº de contagis registrats ates el
recompte complexe amb multitud de factors que comportava. Vàrem
tenir un pic important a l’inici del 2n trimestre que ens obligà a una
estructura organitzativa intensa que ha donat bons resultats amb
algunes llacunes. Vàrem haver de confinar dos grups sencers (els
cursos de 6`d’infantil i el de 6è) i al grup de 6è es varen passar els
tests corresponents.
2. Resposta de l’escola davant possibles casos d’infectats:
- Com hem dit, positiva amb algunes llacunes difícils de cobrir en la
seva totalitat. En ha sorprés el pas que hem sofert de restriccions
molt severes a la flexibilitat total a la que hem passat d’una tacada…

22. Sensibilitzar al
nostre alumnat
envers una bona
alimentació com a
prevenció de
l’obesitat (deriva del
l’objectiu 26 del
PEC)

1. Resultat de l’enquesta a l’alumnat a posteriori del curset: no s’ha pogut
dur a terme el curset, paralitzat per la pandèmia com en els darrers
dos anys. Esperem reprendre’l de cara al curs vinent.
El 2n cicle proposa que encara que no es pugui fer el taller, cada any es
faci alguna activitat a nivell de centre. És un tema que de cada vegada és
més preocupant a la nostra societat. Fa poc hem descobert dos contes
molt interessants vinculats a aquest tema que potser el centre podria
adquirir.

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

1. Respecte als protocols: informació a l’equip directiu; esdeveniments
traslladats al calendar amb l’antelació necessària... : En aquest curs, i de
manera progressiva, hem passat del Google Calendar en paper al
digital compartit per tothom. El canvi s’ha de considerar positiu
degut a la seva agilitat i accessibilitat. Com en tot, i quan un protocol
s’implementa per primera vegada, sorgeixen alguns oblits i
omissions que segur que es milloraran i acabaran per interioritzar-se
en un futur.

(2)

El correu electrònic també s’ha emprat de manera periòdica i
intensiva i que ha permès que el claustre rebés les informacions
necessàries, sobre tot aquelles que sorgeixen entre claustre i
claustre.
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24.
Habilitar
la
coordinació
entre
l’escoleta- escola i
institut
de
referència (deriva de
l’objectiu
21 del
PEC)

1. Nombre de reunions amb cada una de les institucions i acords presos:
- S’ha produït una reunió entre escoleta i escola al mes de juny per al
traspàs d’informació dels 7 alumnes que passaran al curs de 4t
d’infantil i un contacte telefònic amb la llar privada d’infants privada
que ens traspassarà 2 alumnes.
- Es produirà una reunió entre l’escola i l’IES Santa Maria amb
participació de la, prefactura d’estudis i orientador dels dos centres
per al traspàs d’informació dels 17 alumnes que iniciaran la seva
etapa de secundària al nostre institut de referència.
- S’ha organitzat una visita dels 9 alumnes d'infantil a la nostra escola
perquè es familiaritzin amb la seva nova “casa”
- També s’ha organitzat una visita dels nostres alumnes a l’institut
per donar-los a conèixer l’organització del centre amb una valoració
positiva però amb discrepància sobre una sèrie de punts
organitzatius que s’han traslladat a l’IES. Al capvespre del mateix dia,
les famílies varen assistir a una reunió amb la direcció. De totes les
famílies, sols en varen faltar dues.
1. Qualificacions dels alumnes de 1r d’ESO:
- De 18 alumnes, sols 1 alumna ha dut 2 assignatures suspeses, i 2
alumnes, una. De 180 qualificacions: 176 aprovades i 4 suspeses
- Posada en pràctica de la metodologia de resolució de problemes pactat
entre les escoles de Santa Eugènia, Santa Maria i IES:
- S’ha posat en pràctica al 2n cicle amb valoració positiva perquè
facilita un mètode de comprensió dels problemes.

25. 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)

1. Enquesta al final de curs sobre el clima de centre creat
* Aquest punt s’explica amb els resultats de l’enquesta passada lal
claustre a final de curs.

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

1. Aprovació del pla amb sintonia amb el nostre PEC i Pla d’Acció Tutorial
- S'ha redactat un pla per part de la responsable de l’àrea, Bel
Martínez que ha estat revisat pel cap d’estudis i que pel gran volum
de treball al final de curs, es sotmetrà a votació a principi del curs
següent. Es valora i reconeix la tasca de Bel Martínez.

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

1. Renovació parcial del consell escolar del centre
- Al 1r trimestre s'han dut a terme eleccions al consell escolar per a la
seva renovació parcial tant de mestres com de pares/mares i hi han
entrat a formar part dues mestres i dues mares ( Xisca Gamundí,
Joana Salom, Núria Abad i Margalida Miró a les que agraïm i valoram
el seu compromís amb l’escola.

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

1. Constitució de la comissió de delegats:
- L’allargament de la pandèmia no ha possibilitat la constitució de la
comissió per la dificultat de les reunions que implicava. Sols era
viable per al 3r trimestre i vàrem considerar que era necessari tot un
curs per a l’entrenament i dinamització de la comissió. Alguns
alumnes ens varen traslladar que s’havien sentit decebuts i ho
lamentam i això ens fa pensar en la importància que la comissió ha
adquirit i l’honor que suposa per a un alumne ser elegit i sentir-se
representat del seu grup. Esperam que per al curs vinent recobri el
seu ple protagonisme. El 2n cicle proposa cercar altres vies per
augmentar la participació en la presa de decisions per part de
l’alumnat. L’equip directiu està obert a totes les propostes però
considera que la comissió de delegats s’ha demostrat com un bon
recurs per aquest fi.
2. Nombre d’accions en les que s’ha vist implicada la comissió:
- Sols una: el comiat a la festa de final de curs

29. Fira del Llibre i
Sant Jordi (deriva
de l’objectiu
del
PEC)

* És una acció no contemplada a la PGA:
- Valoració del claustre envers la diada:
- Dedicàrem 3 dies a la fira del llibre amb venda de llibres,
contacontes per part d’alumnes, pares i mares i mestres, tallers,
intercanvi de llibres…
- Es va haver d’adoptar una estructura organitzativa extensa i
acurada per coordinar i posar en funcionament totes aquestes
dinàmiques i es varen valorar positivament totes excepte l’intercanvi
de llibres que es va dur a terme per primera vegada i que necessita
un replantejament i millora substancial sense ometre la bondat de la
iniciativa. Agraïm i reconeixem la feina de Sara Genovart,
coordinadora de l’àrea.

C) En l’àmbit de gestió (econòmica, d'espais, de recursos, ...)
G
E
S
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I
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30. Millorar i
dinamitzar l’espai
de pati (deriva de
l’objectiu 7 del
PEC)
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A
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3. Avaluació de la vigilància del pati per part del claustre i de l’alumnat.
- No s’ha pogut dur a terme. Per part de l’alumnat, ens era necessari
la comissió de delegats i per part del professorat queda pendent per
al curs vinent. No hem disposat del temps necessari però creim que
és necessari. En els claustres se n’ha parlat i s’ha posat damunt la
taula la necessitat d’unificar criteris quan els alumnes es pugen a
baranes i parets. Són situacions perilloses que lamentablement s’han
continuat produint i que podrien ocasionar lesions de consideració.
El segon cicle considera que si s’hagués permés participar, opinar o
agafar la iniciativa als membres del claustre s’hauria pogut fer aquest
i altres punts. A la vegada, aquesta confiança de participació i
organització hauria segurament esdevingut en millorar el clima del

I
S
(3)

claustre i sentir-se més part del centre. L’equip directiu considera
que facilita l’opinió i la participació de tot el claustre i qui pren la
iniciativa en un àmbit rep el suport i els recursos adients per part
d’aquest.
4. Valoració per part del claustre de les noves mesures aplicades al pati:
- S’ha valorat molt positivament perquè ha permès mes possibilitats
de lleure que la pandèmia ens havia privat. En ocasions s’ha
observat objectes no recollits per algunes aules. És un objectiu que
cal repetir i replantejar amb un protagonisme clar de la comissió de
delegats i el responsable d’aquesta àrea.
5. Adquisició de material de pati, facilitant-lo a cada una de les aules:
- S’ha adquirit material per a cada una de les aules: pilotes, cordes,
etc amb un contenidors per al seu emmagatzematge.
El cicle infantil considera que cal millorar l’espai exterior durant el temps
de pati i quant al taller exterior, replantejar la tipologia de material. L’equip
directiu proposa que es concretin aquestes millores.
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31. Habilitar espais
per a diferents
situacions
d’aprenentatge

1. Nº d’espais habilitats:
Aquesta acció es veia condicionada fortament per la pandèmia però
hem adoptat solucions imaginatives i hem habilitat l’aula de música,
l’aula d’anglès i sala del menjador que han permès el taller de música
per a infantil, els desdoblament a les àrees de matemàtiques i
llengües a 4t i de llengua a 6è.
2. Nombre de cursos afectats: 5 cursos: 3 d’infantil i 2 de primària
També s’ha habilitat la porxada d’infantil per albergar el taller de
bricolatge. 2 cursos: 5è i 6è. El cicle infantil considera acordar la
utilització dels espais comuns a fi de no interferir en les activitats dels
diferents cicles (porxada infantil). L’equip directiu recorda que la utilització
de la porxada estava reflectida al calendar i era l’únic espai utilitzable.

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

1. Creació d’aquest espai i valoració del claustre:
- Tot els claustre s’hi ha implicat i hem donat llum verda a un espai
útil, accessible i necessari per albergar el material didàctic comú per
a l’ús de tot el professorat. La valoració ha estat molt positiva i era
una acció que es feia molt necessària.
El 2n cicle proposa fer funcionar la biblioteca. Descatalogar els llibres
obsolets i fer un registre dels llibres interessant , sobretot pels projecte.
Ens ha passat que s’ha trobat material molt interessant massa tard per no
saber que hi era. Creim que encara hi ha molt de potencial en part de la
biblioteca que hi ha, i és una llàstima desaprofitar-la. L’equip directiu
recorda que és un àmbit que es podria dinamitzar però que els mestres no
l’empren. Coincidint amb això, proposam que els mestres que tenguin
disponibilitat, aprofitin el final de curs per començar a organitzar-la i que
per al curs vinent, de la seva gestió se n’encarregui un mestre de + de 55
anys.
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33.Responsabilitzar
a mestres i alumnat,
actuant
adequadament en
cas de situacions
d’emergència
(deriva de l’objectiu
5 del PEC)

1. Temps d'evacuació:
- 1 min i 26 seg.
2. Valoració del claustre:
- El claustre va valorar positivament el simulacre tot i que en
finalitzar l’acte no vàrem ser curosos a l’hora de separar bé els grups
quan els equips d’emergència varen mostrar els equips i el material
als alumnes. És un aspecte de millora.
- El cap dels bombers ens va fer un informe del simulacre i ens va
indicar que cal que deixem les aules tancades per no alimentar amb
l'oxigen el foc en cas de produir-se.

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

1. Valoració del claustre sobre les sessions desenvolupades:
- El claustre ha coincidit en valorar positivament les sessions que
s’han millorat respecte als cursos anteriors i que suposa un
desenvolupament d’una part del currículum. per 2n any, els cursos de
5è i 6è han dut a terme les pràctiques a un circuit urbà amb u resultat
millorat respecte al curs anterior.

35. Organitzar una
setmana d’internet
segura per al
mestres, alumnes i
famílies (deriva de
l’objectiu del PEC)

*Acció no contemplada a la PGA
- Valoració del claustre envers la setmana:
- Al 3r trimestre, l’orientador del centre, amb coordinació amb el cap
d’estudis i als qui reconeixem i valoram la seva feina, varen
organitzar la SETMANA D’INTERNET SEGURA atès que aquesta
xarxa és present per complet a la nostra vida diària i mediatitza les
nostres relacions personals i socials. Es va facilitar a tots els/les
tutors materials per treballar aquest àmbit i es varen fer xerrades als
alumnes i famílies amb intervenció d’un agent de la guàrdia civil i del
policia tutor. El dia sense pantalles no va tenir una valoració molt
positiva, en canvi les xerrades sembla que varen impactar al nostre
alumnat i els va fer prendre consciència dels perills d’aquest àmbit.
D’igual manera, es valorà positivament la xerrada amb les famílies
amb més de 30 participants. Malauradament, algunes famílies que
necessiten d’aquesta conscienciació no hi varen ser presents però
creim del tot necessari acompanyar a les famílies en el món
d’internet perque necessita d’una vessant educadora molt gran.

36. 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)

1. Nº d’instal·lacions, millores i infraestructures i diners invertits en
aquestes:
Ha estat un curs de moltes inversions i millores:
- A càrrec de l’IBISEC s’ha pavimentat per complet el pati principal i
s’han insonoritzat el menjador i el gimnàs de l’escola. Ambdues
intervencions suposen una millora substancial a la nostra escola
- Per part de l’Ajuntament s’han pintat els baixos de totes les aules
amb els colors de l’arc de Sant Martí i s’han practicat els orificis per
albergar els cinc nous arbres de l’escola que s’han adquirit a parts
iguals entre l’escola i l’AFA. A més, s’han instal·lat els marcs de fusta
de colors que envolten els arbres. També s’han proveït dos punts
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més d’aigua que faciliten el reg de les plantes; s’han senyalitzat les
tres pistes d’esport que ara gaudeix l’escola i instal·lat les dues
cistelles de bàsquet que faltaven.
L’escola ha fet també una gran inversió en material informàtic ( + de
8.000 €) i s’ha equipat completament el taller amb eines, màquines i
tot tipus de material. També s’ha adquirit un motocultor elèctric per
llaurar l’hort i s’ha ampliat el material didàctic comú amb
microscòpis, bàscules, prismàtics, etc. i s’han comprat nous
prestatge per ubicar aquest material. Finalment s’ha instal·lat una
nova superfície de gespa artificial al pati d’infantil i s’ha renovat el
que hi havia entre el gimnàs i el menjador.
Menció apart hem de fer d’un projecte que ha liderat l’Institut Balear
de l’Energia que ha inundat de plaques solars tot el terrat de l’escola
per posar en marxa un projecte pioner de consum elèctric compartit.
Així, l’escola és elèctricament autònoma amb una producció
d’energia neta i sostenible a través del sol i una part de la producció
sobrant és aprofitada per 28 famílies i 2 negocis del municipi. És un
projecte de gran valor que serveix de referència per altres municipis i
que té un caràcter exempleritzant per a les nostres famílies i tots els
ciutadans de Santa Eugènia. L’institut ha vengut a l’escola i ha
explicat als alumnes de 4t i 5è les claus del canvi climàtic i les seves
solucions. Ens han finançat una banderola per il·lustrar tot allò que
els alumnes 4t han pogut descobrir a través del seu projecte contra
el canvi climàtic.
●
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Qualificacions dels alumnes de 1r d’ESO en el 1r trimestre del curs 20-21:

Alumnes sense cap assignatura suspesa

77,7 %

Alumnes amb 1 assignatura suspesa

22,2 %

Alumnes amb 2 assignatures suspeses

5,5 %

Alumnes amb més de 2 assignatura suspeses

0%

* De 180 qualificacions, 5 han resultat insuficients (2,7 %)

j) ACTUACIÓ EN L’APARTAT D’ECONOMIA
●

Indicador:

Saldo bancari 01/09/21
24

20.620,59 €

Saldo bancari 20/06/22
●

14.395,76 €

DESPESES (de setembre 2021 a juny 2022)

Programa de reutilització

5.843,88 €

Material informàtic i manteniment

9.857,52 €

Rèntings

1.324,60 €

Manteniment instal·lacions

2.636,56 €

●

INGRESSOS (de setembre 2021 a juny 2022)

Assignacions Conselleria per funcionament

7.563,96 €

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

4.320 €

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

4.618 €

Quotes voluntàries inici de curs famílies

5.426,4€

Aportació Ajuntament desenvolupament
informàtic

2.500 €

Aportació AFA desenvolupament informàtic

1.500 €

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

a) Valoració i anàlisi de l’horari i criteris pedagògics utilitzats per a la seva
elaboració.
Encaixar totes les peces, unit amb el procés de renovació en què es troba immersa l’escola, no
és una tasca gens fàcil. Prenem nota de totes les dificultats que van apareixent i de les millores
que cal introduir. Però tot, tot és difícilment assolible. En feim una valoració positiva.

b) Valoració i anàlisi de la utilització dels recursos i instal·lacions.
A causa de la COVID, no ha estat possible la plena utilització dels espais comuns però
respectant la norma, s’ha possibilitat habilitar l’aula d’anglès per a desdoblaments al curs de 4t
25

en matemàtiques i llengües, així com el menjador per suports de 6è i l’aula de música per a
impartir el taller de música per a infantil.
A la sala de l’AFA hi tenim el registre de l’escola i els llibres del Programa per al Finançament
de Llibres i Material Didàctic. Enguany hi hem ubicat l’auxiliar administrativa.
El pati s’ha pogut continuar com a espai de treball complementari al de les aules i les taules de
fusta i els espais de gespa seveixen perquè nins i nines llegeixin, investiguin, explorin…
I ja tenim un hall com no havíem tengut mai. És la porta de l’entrada a l’escola i és la nostra
tarja de presentació: tenim a Mestre Guillemet; a les nostres famílies, als mestres, als
representants de l’Ajuntament, als delegats de l’escola, al personal no docent, als representants
del consell escolar, a la nostra estimada Maria… Gràcies a Maria Amengual per emmarcar als
mestres de l’escola amb un disseny molt bonic i amb la participació del nostre alumnat! I també
gràcies a l’AFA que ens ha actualitzat les imatges de les nostres famílies que a partir d’ara
tendran un lloc al hall de l’escola.
Els canvis metodològics que s’estan donant a l’escola ens obliguen a una reubicació dels
espais i el seu ús. Estarem atents a les necessitats i a les potencialitats dels diferents espais i
més encara a partir sdel curs vinent quan recuperem la normalitat plena.

4. AVALUACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DE CADA UN DELS
PROJECTES INSTITUCIONALS I DELS PLANS DE CENTRE
a. Projecte educatiu de centre (PEC): aprovat fa dos any, es té present i d’ell pengen se’n
deriven tots els altres plans
b. Projecte lingüístic: desenvolupant-se
c. Reglament d’organització i funcionament del centre (ROF): desenvolupant-se
d. Pla d’Atenció a la Diversitat (PAD): desenvolupant-se
e. Pla d’acollida de l’alumnat: s’ha aplicat amb els alumnes d’incorporació tardana: una
alumna a 4t d’infantil, dos alumnes a 1r, un a 4t i un a 5è.
f. Pla d'Acció Tutorial: s’ha aplicat.
g. Pla d’acollida del professorat: s’ha aplicat amb els 8 mestres nous i 2 ATEs que s’han
incorporat a l’escola. El 2n cicle considera que seria molt útil elaborar un document de
benvinguda amb la informació essencial i bàsica a la que els nous mestres puguin recórrer en
cas de no recordar alguna explicació realitzada a inici del curs. A altres centres ha funcionat
molt bé. L’equip directiu recorda que disposam d’un document d’aquestes característiques que
s’actualitzarà per al començament del nou curs.
h. Pla de Convivència: s’ha aplicat des de les diferents tutories i quan ha fet falta, hi han
intervingut cap d’estudis i director.

5. AVALUACIÓ DE :
a) Pla de formació del professorat:
Hem dut a terme un seminari sobre programació competencial al llarg de 20 sessions i s’ha fet
una valoració des de diferents punts de vista. Agraïm i reconeixem la feina de la coordinadora
del seminari, Margalida Colom.
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A l’àmbit de formació també hi hem de mencionar el projecte d’OBSERVACIÓ ENTRE IGUALS
en el que s’han vist afectades 2 parelles de docents: Bel Font i Bel Martínez per una banda i
Joana Salom i Margalida Colom per un altre i els resultats tangibles extrets d’indicadors
objectius són els segúents:

b) Pla de convivència:
No ha estat necessari abordar cap cas significatiu i s’han fet intervencions puntuals des de la
prefectura d’estudis i el servei d’orientació.
* Val a dir que no hem tengut casos d’absentisme escolar com en el curs passat:

c) Pla d’actuacions de l’equip de suport:
VALORACIÓ DELS OBJECTIUS PLANTEJATS PER L’EQUIP DE SUPORT
Objectius

Valoració

1. L’equip de suport ha
d’esdevenir un recurs pràctic i
dinamitzador de l’atenció a la
diversitat en el centre.

Cada professional que ha format part de l’equip de suport ha vetllat per a
la consecució d’aquest objectiu, tot i que ha mancat coordinació entre els
membres de l’equip de suport. Això ha estat degut a les escasses
reunions que hem pogut dur a terme amb l’equip al complet.

2. Col·laborar amb el centre
per donar resposta educativa a
tot l’alumnat en el marc d’una
escola inclusiva.

En general, el model de suport del centre respon als principis d’escola
inclusiva, tot i que enguany també s’han duit a terme suports homogenis
agrupant infants segons les seves necessitats. Reflexionant sobre
aquesta qüestió, s’ha arribat a la conclusió que, de cara al curs que ve,
calen canvis pedagògics que ens ajudin a avançar en la inclusió.

3. Participar en l'organització i
desenvolupament d'estratègies
metodològiques i organitzatives
innovadores que possibilitin
una millor atenció a la
diversitat.

S’han fomentat estratègies metodològiques com desdoblaments, tallers,
treball en petit grup, treball cooperatiu, projectes. Es valora de forma molt
positiva ja que totes aquestes estratègies, a més de facilitar l’atenció
individualitzada també fomenten la docència compartida.

4. Desenvolupar accions i Hem col.laborat amb els tutors a l’hora de programar, dur a terme i
estratègies
per
l’acollida avaluar activitats de caire emocional tant nivell com de forma individual,
emocional de l’alumnat. (Pla sempre que ha estat necessari.
d'acollida emocional dins el
PAT).
5. Donar resposta a les S’han duit a terme tutories amb les famílies sempre que s’ha considerat
demandes
i
necessitats necessari. S’ha donat suport en qüestions d’aprenentatge, relacions amb
plantejades per tutors, famílies els companys, acompanyament emocional…Es valoren de forma
positiva.
o alumnes.
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6. Establir relacions fluïdes de S’ha mantingut coordinació amb mestres de repàs, logopèdies externes,
col·laboració amb els serveis associacions com ECLA i altres professionals com psicòlegs, serveis
externs que intervinguin directa socials, pediatra.
o indirectament en el centre.
7. Col·laborar en la realització La Pt ha col.laborat en la realització d’informes d’Infantil fins a 2n, i la
dels informes individuals, les mestra AL ha fet el mateix des de 3r fins a 6è.
adaptacions curriculars o la
posada en marxa de diferents
mesures per donar resposta a
la diversitat.

d) Programació de serveis i d’activitats complementàries i extraescolars
Menjador escolar
El menjador escolar és un servei al que donam molta prioritat des de l’escola. Els alumnes no
sols hi mengen. Interioritzen normes socials i de convivència; aprenen a menjar de tot; a utilitzar
bé els coberts; a no deixar menjar al plat; a portar una dieta equilibrada... Una mitjana de 35
alumnes diaris, amb un increment de 3 més que en el curs passat han fet ús del servei (30
en el 1r trimestre; 34 en el 2n i 40 en el 3r). Per tant, es consolida la tendència dels darrers
cursos i ens situam més aprop de la mitjana de 36 de fa quatre cursos. Aquest registre s’ha
donat en un període advers com el de la pandèmia i és un bon senyal que significa que hem
millorat aquest servei i que el nombre d’usuaris va pujant. La feina de canviar l’estatus del
menjador; d’haver canviat el concessionari i de reformar íntegrament la cuina està donant
resultat. El menjar és de millor qualitat i les famílies ho corroboren.
L’alumnat ha estat atès per 3 monitores i sols 3 mestres en diferents torns. El dijous, cap mestre
no ha fet atenció als alumnes ateses les obligacions acadèmiques que tenen aquest dia. Volem
destacar que el monitoratge d’aquest curs ha funcionat bastant bé. Les monitores es coordinen
bé sota la supervisió del director i s’han anat atenent les circumstàncies que han aparegut al
llarg del servei; atenen als alumnes satisfactòriament però s’han donart algunes situacions
conflictives d’infats que s’han anat abordant a través dels professionals responsables.
El 3r monitor, s’ha hagut de costejar gràcies a l’aportació dela Conselleria a través del programa
de monitoratge extra derivat de la pandèmia.
Per 3r any, hem comptat amb el servei de Comensals i el seu contracte es prorrogarà per al
curs vinent. El creixement progressiu de nombre d’usuaris ha resultat un bon indicador. Un dia
varem arribar al 58 comensals i això ens fa pensar en obrir un concurs públic que possibiliti l’us
de la cuina, ànsia molt esperada i per la que hem lluitat durant molt de temps.
L’organització del menjador ha estat condicionat per la COVID al 1r i 2n trimestre i les taules
s’han agrupat per gec. L’espai ha estat suficient tot i que sovint s’ha hagut d’emprar l’espai
exterior del menjador. A partir del 3r trimestre, s’ha recuperat la disposició de les taules amb
alumnes de diferents cursos amb encarregats de taula a cada una d’elles. Això ens ha
posssibilitat una major participació i implicació de l’alumnat i era una necessitat imperiosa. Es
nins i nines ajudes a llevar i posar plats i a netejar les taules en acabar el dinar. També s’hga
pogut recuperar el bon hàbit de la neteja de dents després de dinar.
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Valoram el treball dels 5 monitors que hi han prestat servei ( Maria de Lluc Arrecio, Rosa Mulero
i Marc Valeriano. * Llum Cádiz al 1r trimestre i Estephany Tabarini al 3r trimestre).
Per acabar, hem continuat aprofitant les restes orgàniques, sobretot de fruita, que dos alumnes
voluntaris porten periòdicament a la compostera de l'escola.

Escola matinera
L’escola matinera ha funcionat amb l’horari habitual de 7.30 a 9.00 h. L’ha atès sols una
monitora per la baixada d’usuaris: Maria del Lluch Arrecio que ha estat contractada per
l’empresa LÚDIC SERVEIS INTEGRATS. El servei s’autofinança a través dels ingressos
provinents de les famílies. Per tal que l’escola no hagi hagut d’afegir més diners, s’han hagut
d’apujar les quotes lleugerament. L’espai que s’ha emprat ha estat el menjador i l’organització
s’ha dut a terme per gecs al 1r i 2n trimestre però sense restriccions al 3r trimestre. La mitjana
d'usuaris ha sigut sensiblement superior a la del curs passat (19 usuaris mensuals, enfront
del 18 del curs passat però encara inferior als 25 de fa dos cursos). La valoració és
positiva. Hem enviat el certificat d'usuaris trimestralment, la memòria del curs. 2021-2022, la
sol·licitud per al curs 2022/2023 i el projecte a la Conselleria d'Educació i Formació
Professional.
Val a dir que paral·lelamament, l’escola ha participat del pla anomemat CORRESPONSABLES
depenent del Ministerio de Igualdad dotat amb 2.400 € que ha permés a 16 famílies
beneficiar-se amb un descompte significatiu de les seves quotes mensuals.
Quant a les activitats complementàries, cal fer-ne la següent valoració:
AFECTEN TOT EL CENTRE:
ACTIVITATS
- Berenada de bunyols

VALORACIÓ
- Molt positiva, atès que vàrem recuperar gairebé el format tradicional i els
alumnes varen poder veure com s’elaboraven els bunyols i comptàrem
novament amb el concurs de les padrines i mares, tot i fer-se a un espai
annexe a l’escola

- Mercadet de Nadal

- Molt positiva, tot i amb menys participació que altres anys i menys recaptació

- Carnestoltes

- Molt positiva, de les més brillants dutes a terme a l’escola

- Fira del llibre

- Molt positiva amb participació de molts pares/mares, mestres i nins,
introducció de tallers. Però l’’activitat d’intercanvi de llibres cal que la revisem i
la millorem en el futur.

- Educació vial
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Molt positiva amb la incorporació de noves dinàmiques

- Jornades d’educació

- Molt positiva. L’elecció de les ponents fou decisiva perquè varen comunicar

ambiental

molt bé el missatge i l’impacte va ser contundent: neteja d’una platja
mallorquina i engegar una campanya de recollida de mòbils.

- Cursa solidària

- Molt positiva, malgrat que arribats a aquest punt, coincidim que calen canvis
que l’enriqueixin i la millorin. Per al curs vinent, possiblement, traslladem la
cursa a un entorn urbà tenint en compte que serà necessàriua una logística
important amb col·laborsació intrínseca de la policia municipal.

- Campanya de

- Molt positiva, atès que vàrem recuperar part del format tradicional.

berenars solidaris
-Jocs

d’aigua

a

la - Molt positiva

piscina municipal
- Festa de final de curs - Molt positiva atès que després de dos anys, la nostra comunitat educativa
tenia moltes ganes de recuperar la nostra festa i així, vàrem expressar aquest
desig de manera brillant i emotiva

Quant a les sortides escolars dutes a terme en aquest curs:
Es troben recollides i descrites al següent enllaç:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N7LvKIe7mwxWGc21qgP4_MrkipJ4r0gYB_ntP_SJFC
s/edit#gid=0

AFECTEN ELS GRUPS:
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ORGANITZADES PER L’AFA
ACTIVITAT

PARTICIPACIÓ

Inici de
l’activitat
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Finalització de
l’activitat

VALORACIÓ

Gimnàstica rítmica

10

10

La valoració és molt bona. Han fet molta feina i
han treballat molt bé.

Aula d’estudi

Va entre 2 i
5 infants

De 2 a 5

És bàsicament un servei de guarderia ja que els
nivells són molt diferents i s'ha establert per una
necessitat de les famílies.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ORGANITZADES PER L’AJUNTAMENT
ACTIVITAT

PARTICIPACIÓ

VALORACIÓ

Inici de l’activitat

Finalització de
l’activitat

Judo. Infantil

17

14

Judo primària

8

7

Anglès infantil

5

5

Anglès primària primer cicle

6

4

Anglès primària segon cicle

4

2

Taekondo

5

5

e) Programa per al Finançament de Llibres de Text i Material Didàctic
Durant el curs 2021-2022 hem participat en el programa per al Finançament de Llibres de Text i
Material Didàctic de la Conselleria d’Educació i Formació Professional. Cada alumne/a ha
aportat al programa una quota de 40 € o 75 € per lot (en funció de la pertanyença o no a l’AFA).
Hi han participat 110 alumnes i 12 famílies s’han vist beneficiades pel descomptes establerts
en ser família nombrosa o per pertanyer a l’Associació de famílies.
Reunió de la comissió.
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A final de curs, vàrem reunir la comissió del programa per posar les bases del següent exercici.
Hi va assistir l’escola a través del seu director, secretari i coordinador del programa; l’AFA
representada per la seva presidenta i l’Ajuntament a través de la regidora d’educació i cultura i
batle de Santa Eugènia
El programa ha rendit comptes donant fe de les adquisicions fetes. No hi ha hagut mal ús dels
llibres, com en d’altres cursos i no s’hauran d’imposar sancions. Aquest fet el valoram com a
positiu. El programa ha exhaurit el pressupost en la seva totalitat (12.938 €)
Per al proper curs continuarem participant en el programa. S’han aprovat les quotes de 45 € i
80 € respectivament amb un increment de 5 € per les dues modalitats Esperam una participació
de 113 alumnes aproximadament (el 100%) i un pressupost de 14.374 €
També hem prorrogat els descomptes per a totes les famílies nombroses de l’escola amb tres
modalitats diferents que van del 25 al 100 % de descompte a una quota en funció de les
circumstàncies.
Aquest és el resum del pressupost i la distribució de les despeses efectuades:
INGRESSOS 21/22
APORTACIÓ CONSELLERIA

4.320 €

APORTACIÓ AJUNTAMENT

2.500 €

APORTACIÓ AFA

1.500 €

APORTACIÓ FAMÍLIES

4.618 €

TOTAL

12.938 €

DESPESES 21/22
TALLERS

4031,76

QUADERNS

329,42 €

LLIBRES DE LECTURA

600,06

FOTOCÒPIES

882,64

NOVES TECNOLOGIES

8530,15

TOTAL

14.374,03

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

6. PARTICIPACIÓ I APORTACIONS DE LA COMUNITAT
EDUCATIVA (PROFESSORS, ALUMNES, PARES I MARES,
PERSONAL NO DOCENT, AJUNTAMENT...)
Quant als professors, cal fer esment a:
- La baixa de Guillem Alemany per al 1r i 2n trimestre coberta per na Cristina Gómez
- La baixa de Xisca Jaquotot coberta per Marina Gómez al 2n trimestre i part del 3r.
- La baixa de Joana Salom coberta per na Cati Sampol 3r trimestre
- La baixa de Pere Joan Pastor coberta per Maria del Mar Gómez al 3r trimestre.
Hem de dir que les substitucions s’han produït amb la celeritat possible i no s’ha hagut d’alterar
el normal funcionament del centre.
- Una substitució exprés l’hem gaudida al 3r trimertre per una circumstància especial. La
valoram molt positivament per la seva rapidesa i efectivitat (Marga Bover)
Claustre:
Cada primer dijous de mes hi ha hagut una reunió d’aquest òrgan, prèvia convocatòria oberta. A
més dels punts de caràcter informatiu i organitzatiu (recursos econòmics disponibles,
correspondència oficial, organització de festes i activitats previstes a la PGA…), ha estat una
ocasió per debatre aspectes de caire pedagògic, propostes de millora de les circumstàncies que
envolten la vida quotidiana de l’escola. A l’inici i al final de curs, les sessions han servit per
planificar el curs escolar o per avaluar-lo.
Per tal de garantir l’assistència de tots els membres a aquestes reunions, no hi ha hagut
mestres al servei de menjador durant aquests dies.
Hi ha hagut 12 sessions de claustre 11 ordinaris i 2 extraordinaris. (Els mateixos que en el
curs passat)
A banda d’això, hi ha hagut 14 sessions de claustres pedagògics. (2 més que en el curs
passat). Agraïm i reconeixem la feina de l’equip impulsor que ha liderat pedagògicament
l’escola: a Joana Llabrés, a Miquel Vicens, a Àlex Sánchez Rodero i a Tomàs Siquier!
El 2n cicle proposa que el dia del claustre tothom faci 2h d’exclusiva. Això permet poder
debatre en profunditat sense pressió de temps. L’equip directiu considera que podria ser
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positiu establir més temps adicional però 2 h ens semblen excessives. Em podem parlar al
començament del curs vinent.
El 2n cicle també proposa acordar una avaluació dels mestres i de l’escola per part dels
alumnes i de les famílies amb propostes de millora. Estaria bé abans de Nadal i a final de
curs. A més, creim que és molt profitós que també hi hagi una enquesta d’avaluació per part
dels mestre de diferents sistemes de funcionament del centre. Sobretot els mestres interins,
que veuen moltes escoles, si se'ls dóna la oportunitat poden aportar nous i interessants
punts de vista. L’equip directiu està a favor de la proposta. Podria ser dissenyada per l’equip
impulsor.
Equips de cicle:
Hem dut a terme periòdicament reunions de cicle. Les coordinadores de cicle ha anat prenent
nota dels temes tractats a un llibre d’actes. Els integrants de cada equip de cicle han estat
els/les tutors/es dels grups i els/les especialistes adscrits al cicle (6 professionals per a cada un
d’ells). Valoram i reconeixem el treball dut a terme pels coordinadors de cicle: Joana Salom,
Xisca Gamundí, Joana Llabrés i Xisca Jaquotot.
El 2n cicle considera que es podria fer més feina a nivell de cicle o comissions més actives, etc.
Aquestes, entre d’altres, són vies per crear una relació més estreta entre el claustre i permeten
que els docents tinguin diferents oportunitats per compartir i sobretot aportar coses al centre i
sentir que en formen part. A més, durant tot el curs a l’hora de valorar diferents activitats de
centre que hem fet, sempre s’ha comentat que de cada una d’elles s’hauria pogut treure més el
suc i fer-les més competencials i significatives, per aconseguir això és necessària molta feina i
delegar-la en grups com els cicles o les comissions. L’equip directiu considera que les àrees de
responsabilitat i la comissió de medi ambient desenvolupen aquesta funció. En qualsevol cas, la
proposta ens sembla interessant. Des de la limitació que som una escola petita i que no es
poden crear moltes comissions es podrien organitzar 3-4 comissions formades per 3 mestres
amb àmbits de treball molt clars i que proposessin una acció al llarg del curs. Això no entraria
en contradicció en mantenir algunes àrees de responsabilitat.
La comissió de coordinació pedagògica:
La comissió de coordinació pedagògica s’ha reunit en 2 ocasions. S’han aprovat la distribució
dels recursos econòmics del PMT i del Programa Per al Finançament de Llibres de Text i
Material Didàctic.

Pares i mares:
Les famílies com una part essencial a la nostra escola. Són el nostre primer recurs i l’escola no
seria com a tal sinó fos per les seves famílies. Tenen un paper fonamental i decisiu i molts
d’exemples posen de manifest que hi són quan les hem necessitat. En aquest curs les hem
trobat a faltar a causa de la pandèmia però progressivament van tornant a l’escola com ho
havien fet abans.
Hem de fer esment especialment a l'AFA, amb qui hem treballat i ens hem coordinat
intensament. A la presidència hi ha continuat Joana Ayarte. Valoram el seu treball desinteressat
i sempre en benefici de l'escola i no sempre prou valorat ni reconegut. Han coordinat les
poques activitats extraescolars que han estat possibles i hi ha hagut una clara sintonia en la
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majoria de les iniciatives que ha emprès l'escola, tenint en compte que, moltes coses, no les
hauríem pogudes dur a terme si no hi haguessin col·laborat. Ens han ajudat, una vegada més,
en el programa per al Finançament de Llibres de Text i Material Didàctic amb 1.500 €, en el
mercadet solidari, en la bunyolada, en la Fira del Llibre, en la compra al 50 % dels arbres nous i
en els actes de final de curs. La figura de les delegades d’aula continua esdevenint un element
estratègic i imprescindible per la relació amb les famílies. Moltes escoles no disposen d’aquest
recurs i nosaltres el coinsideram valuós i agraïm a totes elles aquest paper tan important: A
Teresa, a Maria Vidal, a Aina Mulet, a Joana Ayarte, a Vanessa Verd, a Patrícia Nadal, a Maria
Villalonga, a Silvia Castell, i a Raquel Tur. Gràcies a totes elles!

Orientador i PTSC
Hem comptat amb Àlex Sánchez dos dies a la setmana per 4t curs consecutiu. A ell, gràcies per
la seva feina! per la seva coordinació de l’equip de suport, per la feina en els diagnòstics i el seu
assessorament a les diferents tutories.
El mateix agraïment el feim extensiu a la PTSC que hem tengut: Cati Coll. Ha conduït els
protocols d’absentisme amb rigor i diligència.
Servei d’Inspecció:
Volem agrair la intervenció de l’Inspector de referència, Antoni Quintana, pel seu suport, pel seu
acompanyament, orientació i interès en tot el que ha concernit a l’escola.
Personal no docent:
1. Personal adscrit a l’escola per part de la Conselleria d’Educació i Formació
Professional.
- Hem comptat amb una ATE 2 dies a la setmana, Fidela Sánchez llavors substituïda per
Mercedes Montero que han atès a un alumne de 2n de primària greument afectat. Solicitarem
la seva continuïtat per al curs vinent.
- També, amb una fisioterapeuta, Júlia Llabrés amb una sessió setmanal per atendre al mateix
alumne i també sol·licitam la seva continuïtat.
- Totes tres professionals han fet una bona feina a l’escola i els agraïm i reconeixem el seu
treball
2. Personal no adscrit a l’escola depenent d’altres administracions o empreses.
La integració del personal no docent a l’escola és positiva. Volem posar de manifest la bona
feina de la monitora que s'ha encarregat de l'escola matinera: Maria de Lluch Arrecio i del
conjunt de monitores encarregades del menjador escolar: Maria de Lluch mateixa, Rosa
Mulero i Llum Cádiz, substituïda per Marc Valeriano al 2n trimestre.
Mencionar a Maria Cañellas com l’auxiliar administrativa que per 4t any consecutiu ens ajuda
en les tasques administratives del centre.
Al 1r i 2n cicle, trobam necessari tenir auxiliar de conversa. L'equip directiu recorda que l’ha
sol·licitada però estam pendents de la seva adjudicació.
També agrair la feina dels peons de la brigada per les feines de manteniment que duen a terme
a l’escola: a Joan, Miquel, Felip, Carlos i Nofre i també als policies municipals: Tomeu i
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Ricard, en especial aquest darrer que desenvolupa les funcions de policia tutor i que té un
paper molt actiu i decisiu a la nostra escola.
I per últim, el nostre agraïment per la feina diària de netejadores de l’Ajuntament, Bàrbara,
Paquita i Magdalena
Comissió d’Alumnes:
No s’ha pogut constituir a causa de la COVID que afectava organitzativament a la comissió.
L’aixecament de les rerstriccions al 3r trimestre haguéssin pogut reprendre les responsabilitats
pròpies de la comissió però arribats a aquest punt, creim necessari començar de zero ja al
primer trimestre del següent curs tot i tenir constància que alguns alumnes que havien estat
designats delegats, ansiaven participar activament a la comissió.
Ajuntament:
L’Ajuntament té, dins les seves obligacions com Administració Municipal propietària del centre,
assegurar i cobrir les necessitats de manteniment de l’escola a excepció d’aquelles feines
estructurals que afecten a l’IBISEC. Per tant, consideram aquesta una premissa bàsica i que
condiciona que l’escola pugui oferir a la comunitat educativa unes condicions dignes i de
qualitat.
Des de l’escola reconeixem i agraïm la col·laboració i coordinació del consistori envers l’escola.
El manteniment practicat en aquest curs ha resultat més eficient que mai i les feines s’han anat
duent a terme amb bastanta puntualitat.
La comunicació amb l’Ajuntament l'hem establerta a través d’aquest canal únic de comunicació
representat per la Regidora d'Educació però també amb la batlia per situacions concretes.
Volem destacar la participació de l’Ajuntament en una sèrie d'inversions, actes i d'instal·lacions:
– Se’ns ha ajudat a traslladar el mobiliari de les diferents aules ocupades a l’escola
d’estiu.
– S’ha renovat per complet el paviment del pati i a la insonorització del gimnàs i del
menjador escolar gràcies a una inversió de l’IBISEC i coordinada per l’Ajuntament i
escola.
– S’ha repintat part del centre per un color ja triat per l’escola i s’han pintat també els
baixos de les aules amb els colors de l’arc de Sant Martí.
– S’ha finalitzat un tractament contra la formiga blanca que havia atacat diferents marcs
de les portes de varies aules i que s’havia mostrat efectiu.
– S’han proveït a l’escola de dos nous punts d’aigua.
– S’han instal·lat i renovat dues noves superfícies de gespa artificial.
– S'han fet reparacions puntuals, sobre tot sanitàries i elèctriques.
– S’ha reomplert de terra vegetal els parterres dels nous arbres sembrats.
– S’han practicat els orificis dels 5 arbres nous que hem sembrat al pati i s’han instal·lat
marcs de fusta pintats perquè la terra quedés limitada per aquest marc.
– S’ha fet una gran feina d’entrecavar i llevar les males herbes dels parterres dels arbres.
– S’ha col·laborat a través del policia tutor en el simulacre d’evacuació i en les sessions
d’educació vial.
– S’ha proveït de la logística necessària en actes com el carnestoltes, el mercadet de
nadal, l’educació vial i el final de curs.
La majoria de les accions s’han concentrat al pati i a conseqüència de totes elles, s’ha de dir
que ens està quedant un pati realment atractiu, ric en elements, cuidat i visualment molt bonic.
Ens ho diuen repetidament, les persones que ens visiten i observen els canvis que ha
experimentat el pati en els darrers anys.
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Quant al Programa per al finançament de Llibres de Text i Material Didàctic per al curs 22/23,
esperam la seva nova contribució per al curs vinent.
De cara al curs proper, hi ha algunes inversions i actuacions de millora que considerem
importants:
- Adequar les aules a l’activitat de l’escola d’estiu i preparar-les quan comencem el nou
curs.
- Finalitzar de pintar l’escola varies zones que encara conserven l’antic color i que es
troben bastant deteriorades.
- Penjar maqueta de la Serra al hall de l’escola
- Ajustar el mecanisme de tancament del plafó informatiu.
- Penjar els dos quadres al menjador escolar quie són al vestidor dels nins del gimnàs
- Arranjar el porter automàtic
- Observar les tasques de manteniment periòdiques pendents de realitzar.

-

A banda de tot això, volem dir a l’Ajuntament que:
Agraïm i valoram la feina de la regidora d’Educació, Maria Magdalena Guàrdia i el seu
batle, Joan Riutort
Agraïm i valoram la tasca de manteniment dels peons amb l’escola.

Consell Escolar:
Durant aquest curs escolar, el consell escolar s’ha reunit en 3 ocasions (tots ells ordinaris, i
presencials) . Arran de l’entrada en vigor de la LOMCE, va deixar de ser l’òrgan màxim de
govern de l’escola i va passar a ser un òrgan consultiu. La LOMLOE, de manera encertada al
nostre entendre, ha restaurat part de les seves funcions. Creim en l'esperit democràtic i
participatiu d'aquest òrgan i ni concebem que tot el que feim a l’escola no sigui aprovat i
acceptat plenament per aquest. Estam orgullosos del nostre consell escolar i el que opina i el
criteri que té, continuarà, malgrat tot, sent fonamental per a nosaltres.
En aquest curs, s’han renovat parcialment dos càrrecs en representació de les famílies. Han
entrat Margalida Miró i Núria Abad en substitució de Felip Riera i Francis Gamón i pel que fa als
mestres també hi ha dues incorporacions noves: Xisca Gamundí i Joana Salom.
Per tot això, tenim un consell renovat i complet que palia la situació de provisionalitat d'altres
cursos.
Agraïm i reconeixem el paper de mestres ( Jaume Garcia, Xisca Jaquotot, Joana Llabrés, Xisca
Gamundí), pares i mares (Joana Ayarte, Antoni Cañellas, Ramon Boqué, Margalida Miró i
Núria Abad) i Ajuntament (Maria Magdalena Guàrdia i Joan Riutort), per les seves aportacions,
la seva visió, els seus suggeriments i perquè assumeixen, en definitiva, la seva representativitat
en un òrgan tan important.

7. RECURSOS HUMANS I MATERIALS
Els recursos docents i no docents han sigut suficients per a l’escola i per això mostram el nostre
agraïment.
Recursos humans:
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L’escola agraeix el recurs humà que la Conselleria ens ha facilitat per al PMT i demanam la
seva continuïtat així com l’ajut econòmic corresponent per consolidar el procés de renovació
pedagògic iniciat.
Quant a l’ATE, hem comptat amb ella dos dies a la setmana. Farem les gestions necessàries
per a la seva continuïtat per al curs vinent, així com la figura de la fisioterapeuta.
D'organització:
Mestres amb reducció de jornada per a la condició de majors de 55 anys:
Han estat 3 mestres amb aquesta condició, gaudint d’una reducció de 3 hores setmanals: Dolça
Feliu ha dedicat 1 h setmanal al llarg del 1r trimestre al Programa de Reutilització, a l’inventari
del material didàctic i l’ordenament de la sala de mestres; Margalida Colom se n’ha cuidat de
l’inventari i gestió del material d’infantil i Guillem Alemany, a partir del 3r trimestre s’ha
encarregat Programa de Reutilització i de l’ordenament de la sala de mestres. Valoram i
reconeixem aquesta feina. Antoni Picó ha renunciat un any més a aquesta condició i també
Antoni Trillo i Maria Amengual.

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

en matèria de

9. CONSIDERACIONS FINALS
Els curs 21-22 ha arribat a la seva fi i ara calen extreure’n conclusions. La pandèmia ens ha
alterat significativament al llarg de dos trimestres però finalment i després de més de 2 anys, les
restriccions han arribat a la seva fi, la qual cosa ens alleugereix en gran manera. El març de
2019 l’escola va haver de tancar les seves portes i més endavant les va tornar a obrir però amb
fortes limitacions. Han estat dos anys molt durs en les que vàrem perdre, conjunturalment,
moltes coses conquerides en anteriors cursos. De fer les coses amb interacció constants,
mesclant infants de diferents edats, amb llibertat de circulació i utilitzant tots els espais del
centre, vàrem haver de passar a una organització rígida i amb pèrdua significativa de situacions
d'aprenentatge que ens havien caracteritzat... Relacionar-se i interactuar a través d’una
mascareta es fa molt difícil; conduir una classe amb mascareta sense fer ús del gest de tot el
rostre per comunicar-nos amb els alumnes és molt dur; parlar als alumnes amb mascareta
durant 5 h al dia és extenuant per la veu i les cordes vocals... Però, finalment i el més important
es que ENS HEM SORTIT i hem arribat sans i estalvis i el curs ha resultat molt millor del que
esperàvem. El principi del 2n trimestre va ser duríssim coincidint amb el pic de la pandèmia
amb un degoteig constants de contagis i confinaments però tot ha quedat enrere i fins i tot, hem
estat imaginatius, no ens hem rendit i hem pogut tirar endavant esdeveniments i activitats que al
principi eren impensables de dur a terme. A excepció del concert de Nadal, hem fet possible
totes les altres: Sant Antoni, La X cursa solidària, el mercadet de Nadal, la campanya de
berenars solidaris, el carnestoltes, la fira del llibre, la presentació de l’escola a les noves
famílies, les jornades de medi ambient, les sessions d’educació vial, diferents sortides, fins i tot
amb classes mesclades al 3r trimestre... tantes i tantes coses que resulta just valorar-les!
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En un any com aquest, superant les barreres de la pandèmia hem recuperat tallers que han
beneficiat a un percentatge molt important del nostre alumnat: els tallers del cicle infantil,
Coneixem Santa Eugènia, el taller d’hort escolar i el taller de bricolatge. Aquest fet revela una
circumstància clau: no quedar-se de braços creuats i lluitar per fer possible les coses aprofitant
qualsevol encletxa que ho permeti…
I en un any difícil com aquest, en el plànol pedagògic i organitzatiu, hem estat capaços de dur a
terme un seminari de formació, consensuant un model de programació que ens servirà per
programar d’una manera comuna diferents situacions d'aprenentatge que esteim duent a terme
i que ens servirà per a situacions futures. Per tot això, creim que en les circumstàncies més
adverses, hem estat capaços d’assolir totes aquestes consecucions en benefici de l’escola.
La pandèmia ens ha posat a prova i ara sembla que no valoram justament tot el que ara estam
a punt de recuperar i deixar enrere un malson que, sembla mentida, hem hagut de passar. Què
hem fet bé i no tan bé en aquest temps de restriccions? Hem enfortit la institució, hem après a
valorar més les coses que tenim, hem sigut més companys, més tolerants, més pacients, més
humans, hem estat a l’alçada de les circumstàncies… ? Són preguntes i qüestions que val la
pena contestar-les honestament i cada un, des de la seva responsabilitat, les analitzi amb
objectivitat, les respongui i admeti encerts i errors per igual.
No ens enganem, el futur ens aguarda gran reptes no mancats d’obstacles i dificultats i l’escola
hi ha de donar una resposta efectiva. Calen respostes a alumnes amb situacions emocionals
cada vegada més difícils i complexes; a famílies que, per circumstàncies sociofamiliars,
econòmiques o emocionals ens confien als seus infants mancats de moltes coses, a vegades
d’afecte, de confiança, de responsabilitats, d’hàbits… i és quan el treball escolar es fa més
difícil i ingent. Davant això, no hi ha més receptes que la d’estar ben preparats, ben formats,
donant-nos suport, ajudant-nos i sent més solidaris que mai! Per tot això, la formació per al curs
vinent recollirà, en part , aquesta necessitat.
El nostre claustre, abans estable quant a personal i quasi amb les mateixes persones, fa un
temps, és més canviant i comptam ara amb un percentatge de nous professionals que
s’incorporen al nostre projecte. El curs vinent també el preveiem amb aquestes premises.
Tendrem 6 noves caresI això no és una amenaça: aporta aire fresc i noves fites però tenim el
deure (l’equip directiu sobretot) de salvaguardar la linea de centre i que els nous professionals
trobin el millor encaix dins el marc pedagògic millor definit que es mostri sòlid, clarificador i
estable.
Per al curs vinent, tendrem uns recursos humans per sota dels que gaudim avui. Finalment no
hem pogut incrementar la matrícula per al curs de 3r i atès que no arribam a la ratio esperada
disposarem d’un mestre menys que l’actual plantilla. Això ens fa pensar en una premissa
fonamental: caldrà arremangar-se de valent una vegada més i fins i tot encara més i tenir
l’encert d’articular els recursos, redistribuir-los de manera equitativa i justa i afinar en les
prioritats que tendrem per endavant. Voldríem un compromís i implicació d’entrada de tot l’equip
de mestres. Cal que repartim amb més equitat les responsabilitats i l’assumpció de tots els
lideratges. Us necessitam a tots i a totes!
Tenim per endavant una gran tasca. Observam que ens manquen molts d’aspectes encara que
són necessaris d’articular. Però el temps és limitat i cal que la continuem sense defallir i anem
poc a poc assolint noves fites… I és que hem apostat per la innovació i qui aposta per ella sap
que l’edifici mai estarà completament acabat; sempre hi haurà millores per fer i l’ànsia d’enriquir
l’aprenentatge dels alumnes ens portarà constantment a la recerca, la reflexió i la formació. Qui
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opta per l’estancament no “pateix” tot això però l’aventura d’aprendre implica més treball, més
formació, més esforços organitzatius i en definitiva, i no renunciar al full de ruta traçat des de fa
un temps.
Les memòries també tenen sempre un capítol d’agraïment, reconeixement i comiat i aquesta no
serà una excepció:
- A la nostra AFA que ens han acompanyat, com sempre. Per això, la nostra consideració per la
seva presidenta i junta directiva, per la seva feina amb l’escola
- Volem donar un adéu emotiu als mestres que ens han acompanyat aquest curs i que marxen:
a Dolça Feliu, a Antònia Soler, a Guillem Alemany, a Maria Amengual, a Sara Genovart, a Toni
Trillo, a Àlex Solano, a Bel Font, a Carmen Gallardo, a Cristina Gómez, Marina Gómez, Cati
Sampol, Maria del Mar Gómez i Marga Bover. Moltes gràcies, amics i amigues! Molta sort i
recordeu la nostra escola!
- 19 alumnes de 6è ens deixen i afronten la nova etapa de secundària i als qui desitjam tot el
coratge i empenta. L’escola té la consciència que ha fet molt per a ells i segur que la recordaran
justament i els servirà pels camins nous que ara estan a punt d’iniciar. Molta sort!
- 12 alumnes (10 a infantil i 2 a primària) han triat la nostra escola per iniciar un camí d’il·lusió.
Tant de bo els sapiguem acollir i aconseguim la seva tan desitjada integració i adaptació.
- Gràcies a tots els mestres d’aquesta escola. Però sobretot a aquells que més s’han implicat,
als que han assumit més responsabilitats i on el seu compromís ha estat més evident.
La nostra escola creix, avança i vol ser un referent per tota la seva comunitat educativa… Una
institució pot ser forta quant a la seva organització i funcionament però si a més a més, els seus
membres s’hi senten identificats i entre ells teixeixen relacions d’afecte i apreci, aquesta és
imparable! Estam a les portes d’un curs en el que esperem recuperar molt del camí que varem
construir. Tots junts estarem a l’alçada. Que ningú ho dubti!
A l’anterior memòria, feiem esment d’un aspecte fonamental: l’emoció com a catalitzador de
l'aprenentatge, emocionant als nostres alumnes, els conduirem de manera positiva i entussiasta
cap a l'aprenentatge. Ara, volem insistir en un aspecte no menys valuós que possiblement perd
valor i rellevància en els darrers temps i que està plenament recollit als set principis de
l’aprenentatge:L’ESFORÇ, que hauria d’acompanyar sempre al nostre alumnat. No tot ha de ser
fàcil ni còmode. Cal lluitar pels somnis de valent… sol amb esforç construirem persones que es
valoraran i s'enorgulleixen d’elles mateixes perquè allò que aconseguiran serà fruit de la seva
feina i de l’exercici del seu talent.

Estiu de 2022

Annex 1: RELACIÓ ENTRE LA PGA I LA MEMÒRIA :
https://docs.google.com/document/d/1LvCCveKssoOKOvzHicMRUPbCyMe2OT-aS3K89MQlYP
Y/edit
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ENQUESTA DE VALORACIÓ FINAL DEL PROFESSORAT
ADJUNT A LA MEMÒRIA:
https://docs.google.com/document/d/1FWzkeCcA4KxHo7ihDV5QkSKa9hbwERuJGGIlVQELCu
g/edit
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