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1. VALORACIÓ I ANÀLISI DE L’EVOLUCIÓ DEL RENDIMENT ACADÈMIC DE L’ALUMNAT 

DURANT EL CURS 

    Després d’assistir a les sessions d’avaluació finals d’aquest curs, de revisar tant les actes com 

els fulls d’anàlisi elaborats per tots els tutors/es, de les estadístiques del GESTIB i les del SEDEIB, 

la valoració que es fa dels resultats acadèmics aconseguits aquest curs 2016-17  és positiva. 

 

1.1 -Educació Infantil 

   La valoració dels resultats acadèmics en aquesta etapa són satisfactoris. Tot i això, en les 

diferents sessions d’avaluació s’ha remarcat la necessitat del treball de les normes i hàbits a 

l’àmbit familiar, ja que aquests entorpeixen en moltes ocasions el desenvolupament normal de 

les classes. 

  

1.2 -Educació Primària 

  Per tal de poder fer un anàlisi més exhaustiu dels resultats hem elaborat aquestes graelles 

comparatives entre els grups A i B de cada nivell, extretes de les estadístiques del GESTIB que 

es donen als tutors per dur a terme les sessions d’avaluació. 

*En aquest curs  hi ha 1 alumne que no promociona 

 

 

CURS VARIABLES 
Àrees  

CN  CS  Ed. art.  Ed. fís.  L. cast.  L. cat  Ang.  Mat.  RC  VSC  

 
 

1r A* 

Mitjana: 7,78 7,85 7,56 8 7,07 7,26 8,19 8,15 7,89 7,67 

Aprovats: 26 26 27 27 25 26 27 27 9 18 

Suspesos: 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 

% Aprovats: 96,3 96,3 100 100 92,59 96,3 100 100 100 100 

 
 

1r B 
 

Mitjana: 8,46 8,31 8,35 8,27 7 7,27 8,23 8,27 8,5 9,05 

Aprovats: 26 26 26 26 25 25 26 26 4 22 

Suspesos: 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

% Aprovats: 100 100 100 100 96,15 96,15 100 100 100 100 

CURS VARIABLES 
Àrees 

CN  CS  Ed. art.  Ed. fís.  L. cast.  L. cat.  Ang.  Mat.  RC  VSC  

 
 

2n A 

Mitjana: 8,12 7,75 7,67 8,29 7,79 7,38 8,46 8,54 8,4 7,5 

Aprovats: 24 24 24 24 24 24 24 24 10 14 

Suspesos: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% Aprovats: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

2n B 

Mitjana: 8,23 8,41 8,23 8,23 7,95 7,68 8,32 8,45 9 8,05 

Aprovats: 22 22 22 22 22 22 22 22 1 21 

Suspesos: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% Aprovats: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

CURS VARIABLES 
Àrees 

CN  CS  Ed. art.  Ed. fís.  L. cast.  L. cat.  Ang.  Mat.  RC  VSC  

 
 

Mitjana: 8,12 7,62 8,04 8,42 7,23 7,54 7,62 7,69 8,5 8,07 

Aprovats: 25 26 26 26 26 25 26 25 12 14 
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CURS VARIABLES 
Àrees 

CN  CS  Ed. art.  Ed. fís.  L. cast.  L. cat.  Ang.  Mat.  RC  VSC  

 
 

4t A 

Mitjana: 7,81 7,23 8,27 7,65 7,58 7 6,77 7,19 8,3 8,25 

Aprovats: 26 26 26 26 26 26 24 26 10 16 

Suspesos: 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

% Aprovats: 100 100 100 100 100 100 92,31 100 100 100 

 
 

4t B 

Mitjana: 7,32 7,32 8,08 7,72 7,6 7,56 7,24 7,64 7,93 8,3 

Aprovats: 25 25 25 25 25 25 24 25 15 10 

Suspesos: 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

% Aprovats: 100 100 100 100 100 100 96 100 100 100 

 

CURS VARIABLES 
Àrees 

CN  CS  Ed. art.  Ed. fís.  L. cast.  L. cat.  Ang.  Mat.  RC  VSC  

 
 

5è A 

Mitjana: 7,27 7,65 7,73 8,12 7,38 7,65 7,31 7,73 8 8,29 

Aprovats: 26 26 26 26 26 26 25 26 2 24 

Suspesos: 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

% Aprovats: 100 100 100 100 100 100 96,15 100 100 100 

 
 

5è B 

Mitjana: 7,04 6,59 7,3 7,89 6,81 6,41 7,52 6,67 8,1 8,12 

Aprovats: 27 27 27 27 27 26 26 27 10 17 

Suspesos: 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

% Aprovats: 100 100 100 100 100 96,3 96,3 100 100 100 

 

CURS VARIABLES 
Àrees 

CN  CS  Ed. art.  Ed. fís.  L. cast.  L. cat.  Ang.  Mat.  RC  VSC  

 
 

6è A 

Mitjana: 7,92 6,88 7,85 8,15 6,96 6,54 7,42 6,85 8,75 8,22 

Aprovats: 26 26 26 26 26 24 25 26 8 18 

Suspesos: 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 

% Aprovats: 100 100 100 100 100 92,31 96,15 100 100 100 

 
 

6è B* 

Mitjana: 7,35 7,17 7,65 7,96 7,09 6,74 6,87 6,57 8,67 7,55 

Aprovats: 23 21 23 23 23 22 23 21 3 20 

Suspesos: 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 

% Aprovats: 100 91,3 100 100 100 95,65 100 91,3 100 100 

*En aquest curs  hi ha 1 alumne que no promociona 
 

A partir d’aquestes graelles poden fer les següents valoracions : 

 Valoració dels percentatges d’aprovats i suspesos: Si observam aquestes graelles podem 

veure que la diferència en els percentatges d’aprovats i suspesos en aquesta darrera avaluació 

entre els grups d’un mateix curs i entre els diferents cursos no és significativa (20 punts de 

diferència segons la CCP).  

En aquesta taula hi trobam el resum del nombre d’alumnes suspesos en total a cada àrea: 

 

3r A Suspesos: 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

% Aprovats: 96,15 100 100 100 100 96,15 100 96,15 100 100 

 
 

3r B 

Mitjana: 7,33 7,19 7,41 8,37 6,67 6,7 7,63 6,81 8 7,4 

Aprovats: 27 27 27 27 26 27 27 25 12 15 

Suspesos: 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 

% Aprovats: 100 100 100 100 96,3 100 100 92,59 100 100 
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 CN CS Ed. art. Ed. fís. L. cast. L. cat Ang. Mat. RC VSC 
Aprovats: 303 302 305 305 301 298 299 300 96 209 

Suspesos: 2 3 0 0 4 7 6 5 0 0 

ALUMNES AVALUATS 305 305 305 305 305 305 305 305 96 209 

% Aprovats: 99,34% 99% 100% 100% 99% 98% 98% 98% 100% 100% 

 

       D’aquí podem extreure que les àrees que presenten més nombre de suspesos són les  

àrees de Llengua catalana i la Llengua anglesa. Aleshores després de revisades  les actes 

podem veure que la principal causa d’aquests resultats és una manca d’interiorització de les 

normes ortogràfiques pel que fa a Llengua catalana. En canvi, a la Llengua anglesa hi ha una 

manca d’implicació en el treball a l’aula i una manca de participació en la preparació de les 

classes orals. 

      Els alumnes que suspenen les àrees de Ciències Naturals i Socials, són alumnes que tenen 

una manca d’hàbit d’estudi i d’interès per l’àrea. Les mestres, tot i posar una sèrie de mesures 

metodològiques adients no han aconseguit que aquests alumnes hagin assolit els objectius 

mínims del nivell. 

    A l’àrea de matemàtiques, els alumnes suspesos es troben a 3r i a 6è. Pel que fa a 3r, a la 2a 

avaluació ja es van haver de prendre mesures perquè els grup en general no mostrava cap 

tipus d’interès per les tasques que es feien tant dins l’aula com a casa. Aquest fet ha continuat 

durant la 3a avaluació i aleshores s’ha decidit prendre  mesures cara el curs que ve per millorar 

aquestes aspectes. 

 

 Valoració de les mitjanes de les notes: Les mitjanes de cada una de les àrees a cada grup 

del mateix curs es mantenen semblants, no existeix cap diferència significativa.  

       S’observen lleugeres diferències entre els grups d’un mateix curs: 

           - Entre els grups de 1r, les mitjanes a C. Naturals ,a C. Socials i Educ. Artística són més 

elevades al grup B.  

           - Entre els grups de 2n les mitjanes de les àrees de C. Socials  i Educ. Artística són més 

elevades a l grup B. 

           - Entre els grups de 3r s’observa que la diferència a les mitjanes entre els dos grups es troba 

pràcticament a totes les àrees, excepte E. Física i Llengua anglesa. 

           - Als grups de 4t, les mitjanes són molt semblant excepte la de Llengua anglesa que hi ha 

una petita diferència. 

           - A 5è les mitjanes, pràcticament a totes les àrees són més elevades al grup A. 

           - Entre els grups de 6è la diferència entre les mitjanes de totes les àrees no és significativa, 

però si que són un tant superiors al grup A, excepte de les àrees de Ll.  Catalana i Ll. 

Castellana. 

 

  Alumnes repetidors i alumnes que no promocionen:  

Els resultats de l’alumne de 6è que ha repetit han millorat però la seva actitud no ha permès 

que aprovés totes les assignatures. 

Hi ha 2 alumnes que no promocionen per al curs 2017-18, un a 1r d’EP i l’altre a 6è d’EP . Els 

motius d’aquestes repeticions es troben a les respectives actes. 
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  Alumnes amb nese: La valoració que feim dels resultats acadèmics de tot l’alumnat en 

general amb algun tipus de NESE és positiva. En alguns casos puntuals els resultats encara 

podrien ser millor si tenguessin una atenció més individualitzada per part de l’equip de suport, 

però no es disposen de més hores. 

 

  A partir de les estadístiques del SEDEIB les tutores i l’equip directiu han pogut observar i fer 

una valoració comparativa entre els resultats del nostre centre i la resta de centres de l’illa de 

Mallorca i de totes les Illes Balears. 

D’aquestes valoracions fetes pels mestres podem resumir: 

 1r D’E.P:  En els resultats del nostre centre en comparació amb els de la resta de centres  

de les Illes Balears no  s’observa cap diferència significativa. Durant la 1a i 2a avaluació els 

resultats han estat per davall la mitja de la resta de centres i en canvi s’observa que en 

aquesta darrera avaluació els resultats obtinguts a totes les àrees estan per damunt la 

mitjana. El que ens dóna entendre que ens hem mantingut dins la mateixa línia durant tot 

el curs. 

 
 Ava .. Apr .. % Centre Ava Illa Apr Illa % Illa Ava IB Apr IB % IB 

Lleng. E- Anglès 53 53 100,% 6615 6348 95,96% 8839 8495 96,11% 

C. de la naturalesa 53 52 98,11% 6357 6205 97,61% 8533 8347 97,82% 

Ciències socials 53 52 98,11% 6397 6238 97,51% 8575 8392 97,87% 

Educació artística 53 53 100,% 6104 6058 99,25% 8268 8214 99,35% 

Educació física 53 53 100,% 6734 6693 99,39% 9004 8954 99,44% 

Ll. castellana i lit. 53 50 94,34% 6244 5885 94,25% 8407 7956 94,64% 

Llengua catalana i lit. 53 51 96,23% 6347 5872 92,52% 8512 7882 92,6% 

Matemàtiques 53 53 100,% 6260 5901 94,27% 8422 7966 94,59% 

Religió catòlica 13 13 100,% 3832 3820 99,69% 4816 4803 99,73% 

Valors socials i cívics 40 40 100,% 2887 2850 98,72% 4134 4090 98,94% 

 

 2n D’E.P:  Els resultats del nostre centre comparats amb la resta de centres es considera 

que són positius. No hi ha diferències significatives. 

 Ava .. Apr .. % Centre Ava Illa Apr Illa % Illa Ava IB Apr IB % IB 

Lleng. E- Anglès 46 46 100,% 6686 6381 95,44% 8891 8503 95,64% 

C. de la naturalesa 46 46 100,% 6654 6475 97,31% 8892 8653 97,31% 

Ciències socials 46 46 100,% 6665 6486 97,31% 8906 8682 97,48% 

Educació artística 46 46 100,% 6344 6295 99,23% 8552 8495 99,33% 

Educació física 46 46 100,% 6789 6753 99,47% 9098 9055 99,53% 

Ll. castellana i lit. 46 46 100,% 6550 6268 95,69% 8733 8367 95,81% 

Llengua catalana i lit. 46 46 100,% 6603 6153 93,18% 8773 8190 93,35% 

Matemàtiques 46 46 100,% 6509 6154 94,55% 8703 8249 94,78% 

Religió catòlica 11 11 100,% 4197 4192 99,88% 5211 5205 99,88% 

Valors socials i cívics 35 35 100,% 2702 2677 99,07% 3912 3885 99,31% 

 

 3r D’E.P:  En relació a la resta de centres de les Illes la diferència dels resultats amb els del 

nostre centre consideram que no és significativa, i per tant són satisfactoris. 
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 Ava .. Apr .. % Centre Ava Illa Apr Illa % Illa Ava IB Apr IB % IB 

Lleng. E- Anglès 53 53 100,% 7305 6867 94,% 9640 9061 93,99% 

C. de la naturalesa 53 53 100,% 7046 6614 93,87% 9403 8914 94,8% 

Ciències socials 52 52 100,% 6994 6537 93,47% 9311 8774 94,23% 

Educació artística 53 53 100,% 6728 6652 98,87% 9063 8973 99,01% 

Educació física 53 53 100,% 7407 7373 99,54% 9827 9785 99,57% 

Ll. castellana i lit. 53 53 100,% 7055 6694 94,88% 9446 8987 95,14% 

Llengua catalana i lit. 53 52 98,11% 6977 6487 92,98% 9368 8714 93,02% 

Matemàtiques 53 53 100,% 6976 6325 90,67% 9381 8576 91,42% 

Religió catòlica 24 24 100,% 4642 4620 99,53% 5794 5769 99,57% 

Valors socials i cívics 29 29 100,% 2670 2640 98,88% 3906 3872 99,13% 

 

 4t D’E.P: Els resultats a les diferents àrees es consideren satisfactoris comparats amb la resta 

de Illes Balears. 

 Ava .. Apr .. % Centre Ava Illa Apr Illa % Illa Ava IB Apr IB % IB 

Lleng. E- Anglès 51 48 94,12% 6299 5898 93,63% 8541 8025 93,96% 

C. de la naturalesa 51 51 100,% 6379 6036 94,62% 8614 8193 95,11% 

Ciències socials 51 51 100,% 6366 5948 93,43% 8603 8086 93,99% 

Educació artística 51 51 100,% 6158 6085 98,81% 8384 8289 98,87% 

Educació física 51 51 100,% 6695 6656 99,42% 9094 9047 99,48% 

Ll. castellana i lit. 51 51 100,% 6199 5981 96,48% 8400 8108 96,52% 

Llengua catalana i lit. 51 51 100,% 6175 5808 94,06% 8355 7869 94,18% 

Matemàtiques 51 51 100,% 6341 5745 90,6% 8584 7823 91,13% 

Religió catòlica 25 25 100,% 4169 4149 99,52% 5288 5267 99,6% 

Valors socials i cívics 26 26 100,% 2571 2555 99,38% 3689 3669 99,46% 

 

 5è D’E.P:  La diferència existent entre els resultats del nostre centre i els de la resta de les 

Illes no és significativa. Els resultats són satisfactoris.       

 Ava .. Apr .. % Centre Ava Illa Apr Illa % Illa Ava IB Apr IB % IB 

Lleng. E- Anglès 53 51 96,23% 5836 5287 90,59% 8054 7357 91,35% 

C. de la naturalesa 53 53 100,% 6064 5665 93,42% 8215 7710 93,85% 

Ciències socials 53 53 100,% 6026 5510 91,44% 8178 7540 92,2% 

Educació artística 53 53 100,% 5733 5620 98,03% 7786 7643 98,16% 

Educació física 53 53 100,% 6488 6447 99,37% 8694 8637 99,34% 

Ll. castellana i lit. 53 53 100,% 5986 5646 94,32% 8063 7621 94,52% 

LL. catalana i lit. 53 52 98,11% 5822 5392 92,61% 7949 7366 92,67% 

Matemàtiques 53 53 100,% 6005 5276 87,86% 8172 7231 88,49% 

Religió catòlica 12 12 100,% 3810 3790 99,48% 4940 4915 99,49% 

Valors socials i cívics 41 41 100,% 2463 2442 99,15% 3436 3413 99,33% 

 
 
•  6è D’E.P: La diferència dels resultats del nostre centre amb els de la resta de les Illes 
consideram que no és significativa. 
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1.1.3- Proves de l’IAQSE 

  D’acord amb les instruccions donades per la Conselleria d’Educació aquest curs no s’han duit a 

terme les proves de l’IAQSE . 

 

1.2-  Mesures adoptades durant el curs 

  S’ha introduït a tot el centre, mitjançant un curs de formació, l ‘Aprenentatge Cooperatiu. 

Aquesta forma de treballar, que implica el treball de dinàmiques de grup i estructures ha fet 

que entres a l’aula una manera de fer feina diferent. Els resultats obtinguts han fet que durant 

el curs que es desenvolupi com un projecte de centre. 

 

1.2.1- Educació Infantil         

S’han continuat amb l’organització dels tallers per tal de treballar els continguts de 

l’etapa de manera més individualitzada i amb grups més reduïts. L’organització d’aquests tallers 

és a causa dels diferents nivells i ritmes d’aprenentatge que a l’Educació Infantil es té molt en 

compte.  

Els tallers d’aquest curs han estat: 

- 3 anys: Grafomotricitat, contes, tècniques plàstiques, pràxies, estimulació del 

llenguatge. 

- 4 anys: Filosofia i Jocs populars 

- 5 anys: Contes i Filosofia. 

  A partir del 2n trimestre hem introduït el treball per ambients els dilluns, dimecres i divendres 

després del pati. 

 

 

 Ava .. Apr .. % Centre Ava Illa Apr Illa % Illa Ava IB Apr IB % IB 

Lleng. E- Anglès 49 48 97,96% 5852 5233 89,42% 8065 7282 90,29% 

C. de la naturalesa 49 49 100,% 6080 5687 93,54% 8241 7749 94,03% 

Ciències socials 49 47 95,92% 6087 5548 91,15% 8221 7589 92,31% 

Educació artística 49 49 100,% 5823 5613 96,39% 7927 7687 96,97% 

Educació física 49 49 100,% 6380 6323 99,11% 8501 8436 99,24% 

Ll. castellana i lit. 49 49 100,% 5845 5481 93,77% 7959 7510 94,36% 

Llengua catalana i lit. 49 46 93,88% 5950 5450 91,6% 8111 7487 92,31% 

Matemàtiques 49 47 95,92% 6061 5352 88,3% 8199 7310 89,16% 

Religió catòlica 11 11 100,% 3768 3739 99,23% 4839 4807 99,34% 

Valors socials i cívics 38 38 100,% 2563 2532 98,79% 3639 3604 99,04% 
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 1.2.2 - 1r cicle 

- A 1r i 2n s’ha iniciat el treball per tallers durant dues sessions setmanals cada grup (Taller de 

matemàtiques i taller de cuina). S’han alternat els horaris de les tutores de 1r A i 2n A, i els de 

les de 1r B i 2n B. De tal forma que mentres una té l’horari propi del seu grup (matemàtiques) 

l’altre té assignat algun especialista.  

   El grau de satisfacció amb els tallers tant per part dels mestres, com de les famílies com dels 

nins i nines és molt positiva. 

   En el taller de matemàtiques s’han treballat continguts de matemàtiques de manera  lúdica i 

manipulativa. De cara al curs que ve com aspecte que s’ha de millora és el treball de la 

resolució de problemes matemàtics. 

   El taller de cuina ens ha permès treballar continguts de diferents àrees ( tria de la recepta, 

compra, elaboració i resultat), i el grau de satisfacció també és molt positiu. 

  Pel proper curs es proposa afegir dos tallers nous : un relacionat amb la lectoescriptura 

(creativitat i elaboració de contes) i l’altre amb experimentació. 

- A 3r s’ha introduït el Programa de Llegir en parella. 

- Pel que fa als reforços cada grup ha rebut setmanalment els reforços fets pels propis mestres 

del cicle les següents hores: 

 Els grups de 1rA i 1rB han rebut un total de 5h. 

 El 2n A ha rebut 1 hores i 2n B 2 hores,una a cada grup. 

  Aquests s’han duit a terme generalment dins l’aula ordinària, i en alguns casos puntuals han 

sortit de l’aula per treballar algun aspecte de caire més específic. 

- S’han fet desdoblaments a dues de les sessions de Llengua anglesa al curs de 1r ,tal com 

s’explica a la PGA, el que permet treballar amb grups més reduïts. Aleshores dins les 4 sessions 

d’anglès (2h A+2h B), la meitat del grup A amb la meitat del grup B participen de la classe  

d’Anglès mentre que la resta queda amb la seva tutora de referència reforçant les àrees 

instrumentals. 

- Els grups de 3r han fet desdoblaments amb  les dues tutores a les àrees instrumentals (3 

sessions). 

- S’ha continuat amb l’utilització del Quick multiply, una nova manera d’aprendre  les taules de 

multiplicar, amb molt bons resultats. S’ha continuat a 3r i la seva eficàcia s’ha hagut de debatre 

amb els membres que havien constituït el Departament de matemàtiques. 

-No s’han duit a terme les proves d’avaluació de diagnòstic a 3r d’EP. 
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- S’han fet intervencions per part de l’EOEP i PTSC a l’aula de 1r A per tractar dos casos. 

- S’han mantingut reunions de les tutores amb les famílies dels alumnes els quals no tenien un 

nivell òptim de rendiment acadèmic i amb petits problemes de comportament a l’aula. 

- L’Equip de suport ha duit a terme un srenning per detectar dificultats d’aprenentatge a un 

grup d’alumnes. D’aquests 3 s’han hagut de fer demanada d’intervenció a l’EOEP. 

 

1.2.3- 2n cicle 

- S’han fet grups flexibles als grups de 4t a les àrees instrumentals per treballar càlcul i lectura. 

- Reforç educatiu individualitzat dins i fora de l’aula . 

- Els nins  NEE han tingut suport d’AD, PT, AL i ATE. 

- Els mestres del cicle han aplicat pràctiques restauratives per tal de millorar la cohesió del 

grup. 

- A 4t, 5è i 6è s’ha posat en pràctica a partir del 2n trimestre ,a l’àrea de matemàtiques el 

programa (En) Raonem en parella, a través de la UAB, per tal de millorar la competència en la 

resolució de problemes matemàtics. Els resultats obtinguts són molt positius. 

- S’han fet recuperacions d’algunes proves en casos puntuals. 

- Durant el curs s’han mantingut reunions puntuals amb les famílies d’aquells alumnes que no 

obtenien resultats òptims. 

 

1.3-  Mesures proposades per al curs següent 

Com a mesures generals que es proposen per al curs 2017-18 i que afectaran a tot els alumnes, 

tant de l’EI com de l’EP seran: 

- Aplicació del Pla de centre vers a l’Aprenentatge Cooperatiu, on queden establerts els 

mínims que s’hauran de dur a terme per cada etapa i/o cicle. 

- Replantejar les reunions de principi de curs que es fan amb les famílies: fer un guió 

comú per totes les reunions, remarcar les normes de convivència del centre, la 

importància dels hàbits, normes i rutines a casa. 

 

1.3.1- Infantil 

- Continuar amb la mesura del possible amb els tallers, fent agrupaments internivells. 
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- Segons la disponibilitat de la mestra AL es proposa dur a terme un taller d’estimulació del 

llenguatge amb els alumnes de 3, 4 i 5 anys, des d’on es treballi amb els alumnes que presentin 

alguna dificultat lleu del llenguatge com els alumnes estrangers. 

- Continuar amb l’ús del laboratori i la biblioteca per poder fer grups flexibles. 

- Es seguirà treballant, determinades hores de la setmana, per la metodologia d’ambients, 

ampliant el nombre d’aquests. 

 

1.3.2 - 1r cicle 

 - De cara al curs vinent el suport es decidirà després d’haver realitzat les proves inicials.  

- Continuar amb el teatre. 

- Continuar a 1r i 2n amb els Tallers i ampliar el nombre. 

- Continuar a 3r  el Programa de Llegir i escriure en parella. 

- Treballar unes pautes en comú per la resolució de problemes lligades al treball que es fa al 2n 

cicle vers al Programa (En) Raonem en parella. 

- Es proposa fer una xerrada amb les famílies a principi de curs, per part d’algun especialista, 

vers a la importància de les normes i hàbits dins la família. 

 

1.3.3  2n cicle 

- Continuar amb els grups flexibles a 4t a les àrees instrumentals,  reforços específics per a 

continguts concrets. 

-  Continuar treballant les TIC a 5è i 6è. 

- Proposam organitzar els reforços després de les proves inicials, tal com hem fet en aquest 

curs. 

- Treballar la millora de la convivència mitjançant pràctiques restauratives. 

- Continuació del programa (En) Raonem en parella i extensió del programa i als grups de 4t i 

6è. Els alumnes de 5è participaran amb el programa de Llegir i escriure en parella. 
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2. VALORACIÓ I ANÀLISI DE LES ACTUACIONS DEL CURS 2016/17 

2.1. A nivell de centre 

2.1.1. A nivell d’infraestructura del centre. 

 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESPONSABLES ASSOLIT (S/N) PROPOSTES DE MILLORA 

1- Sol·licitar: 
  -  Alleugerir el manteniment de 
l’hort escolar. 
  -   Sòl adequat per a les pistes de 
bàsquet i futbol. 
 

 
 
Sol·licituds a 
l’Ajuntament 

 
 
Equip directiu 

- No s’ha 
aconseguit 
adequar l’espai 
nou que es va 
demanar a 
principi de curs. 
-S’ha adequat el 
sòl de les pistes 
de futbol. 

Sol.licitar a l’Ajuntament: 
- Una porxada pels alumnes d’EP ja que no 
disposam d’espai cobert suficient a les 
sessions d’EF i els dies de pluja. 
- El condicionament de l’espai previst per 
l’hort escolar. 
- El soterrament d’una línia elèctrica pel dia 
del festival de final de curs vora la barrera. 
- La ventilació adient per l’espai on hi ha tots 
els aparells d’internet.  
-  Canviar la porta del magatzem del material 
d’EF. 
- Posar un porter nou a la barrera petita. 

 2 -   Revisió periòdica de:  
a) Totes les estructures metàl.liques 
(bancs, baranes,,...) per evitar la seva 
oxidació. 
b) Les estructures de fusta 
c) L’arener d’E.I 
d) Les finestres i les reixes 

 
 
Sol·licitud a 
l’Ajuntament 

 
 
 
Equip directiu 

 
S’ha revisat tot 
excepte les 
baranesdel pati 
d’EI 
 
 

Revisar: totes les baranes, les persianes, 
rajoles, porter automàtic. 
Pintar: Columnes i passamans del pati d’EI 
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2.1.2. A nivell d’equipament. 

 
2.1.3. A nivell d’organització i gestió del centre 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESPONSABLES ASSOLIT (S/N) PROPOSTES DE MILLORA 

1. Millorar l’organització i la 
gestió del centre mitjançant la 
participació en el Programa de 
Qualitat 

Aprovació per part del claustre 
per la participació en el 
programa de Qualitat 

Equip directiu 
SI ---- 

Elaboració de la sol·licitud per 
presentar a la Conselleria 
d’Educació 

Equip directiu 
Coordinador del 
programa 

SI ---- 

Creació d’una comissió per dur 
a terme aquest programa 

Equip directiu 
Coordinador del 
programa 

S’ha deixat 
pendent pel curs 
que ve 

La Comissió de Qualitat sigui 
constituïda pels mateixos 
membres de la CCP 

Participació en els cursos de 
formació proposats per la DG 

Equip directiu 
Coordinador del 

SI Continuar amb el curs de 
Disseny II de SGQ 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESPONSABLES 
 

ASSOLIT (S/N) PROPOSTES DE MILLORA 

1. Dur a terme un registre de tot 
el material informàtic i 
audiovisual. 

 a. realitzar un Full de 
registre. 

Equip directiu SI Revisar per cicles trimestralment 

2. Sol.licitar el canvi de línia 
analògica per fibra òptica. 

a. Realitzar les gestions 
pertinents amb Movistar 

Equip directiu 
Coordinador TIC 

SI Comprar els alimentadors elèctrics 
que falten de les antenes WIFI 

3. Adquirir pissarres digitals i 
ordinadors per anar dotant totes 
les aules d’aquest recurs. 

a. Comprar pissarres i 
ordinadors. 

Coordinador TIC S’ha posat 1 
pissarra a l’aula 
de 5è d’EI i una 

a 1r A. 

Adquirir més ordinadors. 
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programa 

2. Renovació del Consell Escolar Es duran a terme les 
actuacions pertinents que 
venen marcades per la 
normativa vigent i les 
instruccions de la Conselleria 
d’Educació 

Equip directiu SI 
Poca participació 
de les famílies. 
No s’han cobert 
els representants 
de pares al CE. 

 
 

---- 

 
 
2.2- A nivell d’alumnat 
2.2.1- Actuacions nivell pedagògic i acadèmic 

2.2.1.1. Educació Infantil 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESPONSABLES 
 

ASSOLIT (S/N) PROPOSTES DE MILLORA 

1. Introduir el treball per 
ambients durant determinats 
moments de la setmana per tal de 
treballar les diferents capacitats 
dels alumnes de l’Educació 
Infantil: habilitats comunicatives, 
de lectoescriptura, lògics-
matemàtiques,..., sempre partint 
de l’elecció i dels interessos dels 
propis infants. 

a. Condicionar totes les aules per 
poder establir ambients diferents 
a cada aula. 

Tutores 
Mestres +1, +2 

 
SI 

Revisar els espais i els 
materials. 
Obrir nous ambients 

b. Condicionar el pati d’infantil 
per crear un ambient a l’aire 
lliure.. 

Tutores  
SI 

Revisar els materials 
existents i posar materials 
nous. 

c. Elaborar material per la 
utilització en el procés 
d’aprenentatge dels alumnes per 
cada ambient d’acord a unes 
pautes pròpies per aquest tipus 
de treball. 

Tutores 
Mestres +1, +2 

 
 

SI 

Seguir elaborant i comprant 
material nous 

d. Elaboració del projecte per 
escrit 

Tutores 
Mestres +1, +2 

No s’ha fet com a 
projecte en si sinó 
que s’ha inclòs a 

Introduir els ambients nous 
dins la metodologia EI 
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dins les 
Programacions 
d’EI, com a part de 
la metodologia 

e. Aplicació del treball per 
ambients 

Tutores 
Mestres +1, +2 

 
SI 

Elaborar i posar en 
funcionament instruments 
d’avaluació del treball per 
ambients. 

 

2.2.1.2. Educació Primària 

OBJECTIUS ACTUACIONS 
RESPONSABLES 

 
ASSOLIT (S/N) PROPOSTES DE MILLORA 

1- Millorar les programacions des 
de 1r fins a 6è fixant continguts a 
cada curs per tal d’evitar una  
repetició excessiva 

a. Ajustar els continguts 
d’aprenentatge des de 1r 
fins a 6è. 

Tutors 
Especialistes 

S’han revisat les 
programacions didàctiques: 
matemàtiques, llengua 
catalana, EF, Anglès, Música 

Durant el proper curs que ve 
s’hauran de revisar les 
programacions de CN,CS, 
Plàstica i Valors. 

 
2- Desenvolupar i potenciar al 
màxim la competència lingüística: 
La destresa lectora dels alumnes, el 
nivell d’expressió escrita i el nivell 
de l’expressió oral. 

a. Elaboració d’un pla lector i 
d’un recull de recursos per 
treballar la lectura 

Mestres No s’ha elaborat un pla en 
comú sinó que cada curs ha 
elaborat el seu pla. 
No s’ha fet un recull de 
lectures. 

-Renovar els llibres de l’aula. 
-Treballar la velocitat 
lectora. 
- Elaborar un pla lector 
comú. 

b. Dedicació diària de 30 
minuts a la lectura de 
diversos textos  

Mestres  
SI 

-Crear un recull de lectures 
adient a cada una de les 
edats i nivells de lectura. 
-Continuar amb el programa 
de Llegir en parella 

c. Dedicació diària a la 
realització de diferents tipus 
de textos escrits. 

Mestres  
SI 

Treballar les diferents 
tipologies de textos. 

d. Impulsar la biblioteca 
d’aula  

Mestres NO No s’ha disposat del personal 
per poder mantenir un 
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horari d’obertura de la 
biblioteca de l’escola. 

3- Potenciar i treballar la 
competència matemàtica 
mitjançant les situacions reals que 
envolten els alumnes. 
 

a. Realitzar activitats de 
resolució de problemes 
matemàtics amb el Quinzet a 
nivell mental. 

Tutor/a S’hauria de potenciar més al 
2n cicle 

Treballar més el càlcul 
mental dins l’aula. 
Continuar amb el programa 
“Quinzet” des de Infantil fins 
a tota la Primària. 

b. Utilització  dels tallers com 
eina de treball de les 
matemàtiques a 1r i 2n. 

Tutor/a  
 

SI 

El seu funcionament ha esta 
molt positiu pels 
aprenentatges dels alumnes, 
per tant el curs que ve es 
mantindran als mateixos 
grups. 

c. Participació dels grups de 
4t, 5è i 6è al programa 
Raonem en parella. 

Tutor/a  
SI 

El programa de (En) Raonem 
en parella es durà a terme a 
6è i a 4t. 

d. Els grups de 3r dedicaran 
un temps únicament a la 
resolució de problemes que 
servirà per la formació dels 
alumnes al curs següent per 
participar en el Programa de 
(En) Raonem en parella 

Tutor/a 3r  
 
 

SI 

Continuar amb la resolució 
de problemes seguint les 
pautes del programa (En) 
raonem en parella. 

e. S’aplicarà als grups de 2n  
l’aprenentatge de les taules 
de multiplicar a partir del 
sistema Quick Multiply 

Tutor/a 2n  
SI 

El curs que ve no es 
comprarà el material Quick 
Multiply però si que 
s’utilitzarà la mateixa 
metodologia per ensenyar 
les taules de multiplicar. Ja 
s’ha fet  constar així a les 
programacions didàctiques 
de matemàtiques 
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2.2.1.3. Ambdues etapes 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESPONSABLES ASSOLIT (S/N) PROPOSTES DE MILLORA 

1-  Fomentar els aprenentatges 
de les diferents àrees mitjançant 
les TIC (C.B Tractament de la 
informació i competència digital). 
 

a.Utilització de les pissarres digitals 
com eines d’aprenentatge  

Tutors 
Especialistes 

 
SI 

Reflexionar sobre l’ús que es 
fan de les pissarres. 

b. Utilització de programari adient per 
aplicar al procés d’aprenentatge de 
l’alumnat (5è i 6è d’ EP) 

Tutors/es 5è/6è  
SI 

- Més programari adequat a 
les diferents àrees. 
-Millorar la dotació 
d’ordinadors a les aules  

2- Treballar i fomentar la 
competència lingüística en 
llengua anglesa 
 

a. Continuar el projecte elaborat el 
curs passat per tal fomentar 
l’aprenentatge de la llengua anglesa, 
sobretot fomentant l’expressió oral  
mitjançant desdoblaments des de 1r 
fins a 6è. 

Mestres de 
llengua anglesa 

 

Aquest projecte, 
sobretot els aspectes 
metodològics s’han 
inclòs dins el PLC 

Continuar amb els 
desdoblaments. 

3. Emprendre un projecte comú 
mitjançant la utilització de 
l’aprenentatge cooperatiu com 
una eina de treball dins l’aula. 

a. Curs de formació per adquirir les 
eines adients per dur a terme dins 
l’aula aquesta eina d’ensenyança-
aprenentatge 

Equip directiu 
Coordinador del 
curs de formació 

 
 

SI 
 

Elaborar un document de 
centre explicatiu vers a l’AC i 
un Pla de centre per la seva 
aplicació. 

 

 

2.2.2 Actuacions per a la millora de la convivència escolar: 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESPONSABLES 
 

ASSOLIT 
(S/N) 

PROPOSTES DE MILLORA 

1-Treballar sistemàticament els 
hàbits de comportament i 
convivència  dins el propi 
centre, incidint-hi sobretot, a les 
sortides escolars. 
 

a. Treballar les normes de convivència a 
l’inici del curs amb els alumnes i les 
famílies, i fer-ne esment abans de cada 
sortida. 

Mestres  
SI 
 

- Recordar les normes de convivència 
a les reunions inicials amb els pares. 
- Iniciar activitats com  l’assemblea 
(pràctiques restauratives). 
- Organitzar xerrades amb les 
famílies vers a la importància dels 
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hàbits i les normes a casa. 
- A l’EI es proposa que els dematins 
entrin els alumnes a les aules sense 
fer files prèviament. Es farà una 
entrada relaxada. 

b. Crear una subcomissió de convivència 
per resoldre els problemes que vagin 
sortint durant el curs. 

Equip directiu 
Membres de la 

subcomissió 

 
SI 

Establir un calendari de reunions des 
de principi de curs per la Comissió de 
convivència. 

2. Utilitzar tècniques de cohesió 
dels grups mitjançant les 
pràctiques restauratives en tots 
els cursos. 

a. Utilització a tots els cursos 
l’assemblea com eina per millorar la 
cohesió del grup. 

Mestres  
SI 

 
 
Desenvolupar el Pla de centre en 
Aprenentatge Cooperatiu. 
 

b. Utilitzar altres eines adquirides pels 
mestres en el curs de formació del curs 
passat vers a pràctiques restauratives 
per resoldre situacions de conflicte dins 
l’aula. 

Mestres  
SI 

3. Iniciar un projecte de jocs al 
pati. 

a. Elaboració d’un projecte d’activitats 
al pati. 

Mestra d’EF SI Està elaborat i pendent d’aprovació 
pel principi de setembre. 

b. Aplicació del projecte dos cops a la 
setmana durant el temps del pati. 

Mestres 
Mestres d’EF 

SI Es proposa augmentar a tres cops a 
la setmana l’aplicació del projecte 

 

2.2.3 Actuacions per millorar l’Atenció de la diversitat de l’alumnat 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESPONSABLES 
 

ASSOLIT 
(S/N) 

PROPOSTES DE MILLORA 

1. Atendre a tota la diversitat des de 
l’optimització dels recursos i 
l’organització dels alumnes 
mitjançant desdoblaments, grups 
flexibles, tallers,... 

a. Fer grups flexibles / grups 
reduïts a tots els cursos a les 
àrees instrumentals. 

Tutors/es 
Mestres especialistes 

Equip de suport 

 
SI 

- Continuar amb els desdoblaments, 
grups reduïts,... ja que els resultats 
acadèmics s’han mantingut. 
- Realitzar activitats d’Aprenentatge 
Cooperatiu per atendre de manera 
inclusiva tot l’alumnat. 
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b. Reunions de coordinació 
entre els tutors i l’equip de 
suport. 

Tutors/es 
Equip de suport 

SI S’hauria d’establir un calendari de 
reunions amb l’Equip de suport per 
cicles. 

 
 
 
2.3- Actuacions a nivell de tota la Comunitat Educativa 
 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESPONSABLES ASSOLIT (S/N) PROPOSTES DE MILLORA 

1-Potenciar la participació dels 
pares i mares, mantenint i obrint 
nous canals d’informació 

a. Informació i implicació de les famílies en 
els canvis d’etapes educatives. 
Concretament: 
    - A 4t d’Educació Infantil per les famílies 
nouvingudes al centre . 
    - A les famílies dels alumnes de 1r d’EP. 
    - A les famílies dels alumnes de 6è EP 
famílies que passen a l’IES 

Equip directiu 
Tutors/es 4t EI 
Tutors/es 1r EP 
Tutors/es 6è EP 

Especialistes 
corresponents 

 
 

SI 
 

 Dur a terme un dia de 
portes obertes per famílies 
dels nostres alumnes. 
 

b. Concreció d’un clima de diàleg, amb una 
relació fluïda al llarg del curs, especialment 
a principi i a final de curs 

 
Claustre 

 
SI 

Organitzar activitats 
didàctiques on puguin 
participar les famílies. 

c. Organització de xerrades per part de 
professionals per atendre aspectes que 
preocupin a les famílies. 

EOEP 
Equip Directiu 

Claustre 

S’ha organitzat 
una xerrada per 
les famílies de 
tota les escoles: 
Els pas de 
Primària a 
Secundària 

Organitzar xerrades, escola 
de pares,... per part de 
professionals. 

d. Participació en les festes populars: 
      -Les verges per l’elaboració de bunyols: 
pares i mares d’Educ. Infantil i dels 
alumnes de 6è (viatge d’estudis). 

Tutors/es d’EI 
Tutors/es de 6è 

d’EP. 

 
SI 

Continuar amb la mateixa 
línia de participació de les 
famílies en les festes 
populars que es vagin 
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     - Fireta portant material. 
     - Sant Antoni 
     - Venta de begudes i menjar per 
carnaval els alumnes de 6è 

organitzant al centre. 

2- Fomentar l’ús de l’agenda a 
l’Etapa d’Educació Primària com 
a mitjà de comunicació escola-
família. 

a. Anotacions periòdiques per part del 
mestre/a i de la família. 

Família i mestres  
SI 

 
Continuar igual 

3- Fomentar l’ús de la pàgina 
web del centre com una eina 
educativa i no només informativa 

a. Actualització i manteniment de les 
informacions que s’han d’editar a la pàgina 
web. 

Comissió TIC 
Coordinador TIC 

La comissió TIC 
no funciona, tota 
la tasca recau 
sobre la 
coordinadora 

- Canviar la pàgina web. 
- Animar als tutors/es a la 
creació de blogs a la web de 
l’escola. 
- Impulsar la comissió TIC 
mitjançant un calendari de 
reunions des del principi de 
curs 
 

b. Elaboració de blogs per aules com una 
eina col·laborativa i participativa que 
permeti tant als Mestres com a l’alumnat  
intercanviar informacions i tasques 
d’aprenentatge. 

Comissió TIC 
Mestres 
Alumnes 

Els blogs que més 
funcionen són els 
de 1r, 4tB, 5è, 
Música i el 
d’Anglès a 
principi de curs. 
 

c. Actualització d’una intranet per tal de 
tenir recollida tota la documentació del 
centre on hi tenguin accés tots els mestres. 

Comissió TIC 
Equip directiu 

S’ha aturat la 
seva actualització 
fins que tots els 
documents 
estiguin codificats 

Continuar actualitzant els 
documents a l’ intranet 
d’acord amb la codificació 
del SGQ. 
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3. ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CURS 

3.1- Valoració i anàlisi de l’horari i criteris pedagògics utilitzats per a l’elaboració 

dels horaris. 

  Els horaris s’han elaborat d’acord amb la normativa  vigent i amb els criteris pedagògics 

acordats a principi de curs a la PGA, sempre que s’ha estat possible. 

 

3.1.1- Educació Infantil 

 - L’horari de les mestres +1 i +2, s’ha repartit de forma equitativa. S’ha establert un dia fixe a 

cada curs i la resta s’ha anat completant. 

  - La valoració que feim del període d’adaptació dels alumnes de 4t d’E.I és molt positiva, 

perquè ha permès que els nous alumnes es poguessin anar adaptant d’acord amb les seves 

necessitats emocionals. 

 - Els horaris d’EI s’han confeccionats pel treball per ambients el dilluns, el dimecres i el 

divendres després de l’esplai. Cara al curs que ve s’hauria de tenir present que hi haurà un grup 

més de 4t d’EI. 

  - Pel que fa l’àrea de Llengua anglesa les sessions de 45 minuts no han estat del tot 

satisfactòries perquè s’utilitza entre 10 i 15 minuts perquè els infants s’asseguin a l’estora i es 

puguin iniciar les classes. Aleshores es planteja la possibilitat que el curs 2017-18 les sessions 

puguin ser de 60 minuts. 

 

3.1.2- Educació Primària 

 -  Les primeres hores són les millors per treballar les matèries instrumentals, deixant per a les 

darreres hores les àrees que no necessiten tanta concentració (encara que a vegades és difícil 

seguir aquest criteri). 

- A 1r i 2n s’ha prioritzat el treball per Tallers en vers dels reforços individuals.  

- Es proposa adequar l’ horari per al curs que ve, tant a primer com a segon, de les hores 

d’anglès o educació física per poder fer desdoblaments. 

- A 1r i 3r d’EP els desdoblaments proposats a la PGA han permès el treball en petits grups, i per 

tant han permès l’atenció més directa als alumnes d’aquests cursos. No s’han pogut dur a 

terme a 2n perquè les sessions d’anglès i d’EF no varen poder ser continues ambdós grups, 

perquè la mestra d’EF també era tutora de 5è A. Es proposa que en el curs que ve les hores dels 

especialistes a A i B es fassin en el mateix dia per poder fer desdoblaments. 
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- Els grups flexibles que s’han duit a terme a 4t a les àrees instrumentals, s’han fet coincidir 

alguna sessió de català amb alguna EF, música o anglès de l’altre curs, han permès que els 

alumnes milloressin la seva competència lingüística en llengua catalana i matemàtiques. 

-Els desdoblaments a l’àrea de llengua anglesa, s’han duit a terme aquest curs des de 1r fins a 

6è. 

- En els horaris dels cursos de 1r a 6è d’E.P es va preveure que el divendres o dimecres 

tenguessin alguna sessió de llengua catalana i/o plàstica per poder dur a terme el projecte de 

centre, “El teatre a l’escola”. Ja que la seva valoració és positiva es mantindrà el curs que vé. 

- Els especialistes d’EF valoren que el grups, proposen que el curs que vé es puguin organitzar 

les sessions d’ambdós grups del mateix nivell el mateix dia i continues. 

 

3.2-  Valoració i anàlisi de la utilització dels recursos i instal·lacions 

3.2.1- Educació Infantil 

 Durant aquest curs s’han utilitzat diferents espais:  l’aula de psicomotricitat, l’aula de música, 

el passadís d’infantil, la porxada del pati d’infantil, el buit de l’esca-la d’infantil,la biblioteca, el 

menjador i el laboratori. 

  Aquestes instal·lacions s’han adequat a les demandes i necessitats de la feina programada i / o 

el taller a treballar. 

 

3.2.2- 1r cicle 

- Per poder realitzar els tallers s’han hagut d’habilitar determinats espais i comprar molts de 

materials. Els espais utilitzats han estat les pròpies aules, el menjador i s’ha habilitat un buit 

d’una escala amb unes piques per poder realitzar el taller de cuina. La inversió econòmica per la 

compra de materials didàctics ha estat important, tot i que hem tengut la col.laboració de 

l’APIMA. Les pròpies mestres també han hagut de construir jocs i materials diversos pel taller 

de matemàtiques. 

- Els alumnes de 1r cicle han utilitzat les dues aules d’anglès per fer els desdoblaments. El curs 

que ve no es podrà utilitzar l’aula d’anglès 2, ja que serà utilitzada pel nou grup de 4t d’EI. 

-Durant el curs s’ha posat una nova pissarra a 1r A però no s’ha pogut emprar fins el 2n 

trimestre. 

 -Valorem molt positivament l’activitat de teatre, amb un professor especialista i un lloc 

reservat per fer-ho.  



 

 24 

3.2.3. 2n cicle 

- El menjador del centre s'ha utilitzat com a aula polivalent per a tallers.  

- La biblioteca del centre s'ha utilitzat per cercar informacions generals i per fomentar la 

lectura.  

- S'han utilitzat de manera satisfactòria les pissarres interactives així com els notebooks dels  

alumnes considerant que aquest mètode és molt enriquidor per incentivar als alumnes a 

aprendre. 

- S'han utilitzat els espais exteriors del centre per realitzar diferents activitats: dibuixos, teatre, 

ball.. 

- Els mestres d’EF proposen que ja que no tots els grups tenen alguna hora per dur a terme les 

sessions d’EF al gimnàs que es sol.liciti la utilització del pavelló del poliesportiu, ja que el tenim 

prop de l’escola. 

- Els mestres d’EF proposen  que hi hagi una part del pressupost del centre per al projecte de 

jocs de pati  a part del  d’EF,  ja que durant els jocs es fa malbé  els materials d’EF.
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4. AVALUACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DE CADA UN DELS PROJECTES INSTITUCIONALS I DELS PLANS DEL CENTRE 

 

 

DOCUMENTS 
 

OBJEC. TEMPOR. RESPONSABLES GRAU D’ASSOLIMENT PROPOSTES DE MILLORA 

 1- PEC 
     

 Revisar 
 

Tot el curs - Equip Directiu 
- Claustre 
-Consell Escolar (s’informa) 

En revisió  Incloure el PDD 

PEC 2- ROF Seguiment 
 

Tot el curs - Equip Directiu 
- Claustre 
- Consell Escolar (s’informa)) 

Aconseguit Revisar 

3-PROG. 
DIDÀC. 

Adequar les 
programac. 
didàctiques... 

Tot el curs - Equip Directiu 
- C.C.P 
- Claustre 
- Consell Escolar (s’informa). 
 

S’han revisat les programacions de ll. 
Catalana, matemàtiques, EF, música i anglès 
d’EP. 
S’han revisat les programacions d’EI. 
 

Revisar les 
programacions CS, CN, 
Plàstica, Valors. 
Revisar les concrecions 
curriculars. 

4- PNL 
 

 Seguiment Tot el curs - Equip Directiu 
-Comissió de NL 
- Claustre 

Aconseguit Seguiment 

5- PAD  Revisar el 
document 

Tot el curs - Equip Directiu 
- Equip de suport. 
- EOEP 
- Claustre 
- Consell Escolar (aprova) 

S’ha revisat i no hi ha hagut modificacions 
No s’han revisat les ACIS 

 
Revisar els model d’ACIS 

 6- PLA DE 
CONVIVÈNCIA 

Revisar el 
document 

Tot el curs - Comissió de convivència. 
- Consell Escolar (s’informa) 
-CCP 

Aconseguit Seguiment 

 7- P.A.T Revisar el 
document 

Tot el curs - Equip Directiu 
- C.C.P. 

No aconseguit   Revisar i aprovar 
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5. AVALUACIÓ DE: 

5.1 -Pla de formació del professorat. 

  

Denominació del curs Durada Característiques Participació Valoració 
Grau de 

satisfacció 
 (1-10) 

FORMACIÓ INTERNA  

Formació en prevenció i 
tractament 
d’emergències 

1r Trimestre 
1h 

Sessió informativa de com actuar davant una 
emergència en el centre 

Tot el 
professorat 

 
POSITIVA 

 
--- 

FORMACIÓ  CENTRE  

Introducció a 
l’aprenentatge 
cooperatiu (CEP) 

24 h 

Curs de formació basat en donar a conèixer 
l’AC a partir d’uns coneixements i de la seva 
aplicació a l’aula. 
 

 La participació i la implicació amb 
aquesta temàtica ha estat molt 
elevada. El que ha permès l’elaboració 
d’un pla de centre vers a l’AC. Tot i 
això s’ha fet molt llarg i pesat, perquè 
inicialment era un curs que no es 
mostraven els continguts en un ordre 
clar. 

 
 

6 

Introducció a la Qualitat 
(DGFP) 10 h Presentació del SGQ 3 Positiva 8 

Disseny i implantació 
del SGQ 
(DGFP) 

30 h 
Curs explicatiu per posar en funcionament el 
SGQ 

3 Positiva 8 

Llegir en parella 30 h Programa duit a terme a través de l’ UAB per 
millorar la competència 

2 Els resultats obtinguts ens els 
aprenentatges dels alumnes han estat 
positius. El curs que ve s’aplicarà a 3r i 
5è d’EP 

 
7 

(En) Raonem en parella 30 h Programa duit a terme a través de l’ UAB per 
millorar la competència matemàtica en la 

2 
És molt positiva. Amb una durada de 3 
cursos, el curs que ve es farà a 4t i 6è 

 
7 
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resolució de problemes matemàtics. d’EP. 

L’avaluació com a punt 
clau per la innovació 

(CEP) 

12 h Curs pels equips directius enfocat a la 
importància de l’avaluació dins els 
aprenentatges dels alumnes, com enfocar 
una avaluació competencial,la importància 
de l’autoavaluació,... 

Equip 
directiu 

Positiva, però creim que hagués pogut 
ser molt més pràctic. 

6 

A NIVELL PARTICULAR  

Educació per la vida 16 h Metodologies actives 1 Positiva  

Prevenció i tractament 
de l’assetjament 
escolar (ANPE) 

50h 
Estratègies per la prevenció i el tractament 
de situacions d’assetjament als centres 
escolars  

1 
Positiva, el material aportat ha estat 
molt adequat 

8 

XXIII trobada 
pedagògica de Martinet 7 h Visita al centre escolar Martinet (Barcelona) 3 

Positiva, perquè veure un altre centre 
permet veure realitats diferents. 

8 

Jornada Pedagògica 
Rosa dels Vents 

1  1/2h 
Visita i xerrada : bases pedagògiques i 
sistema d’avaluació. 

2 Positiva 9 

Aprofundiment a la 
filosofia a l’EI 

21 h Continguts relacionats amb la Filosofia 3/18 3 Positiva 6 

Espais i cultura 
d’infància 15h Noves metodologies per a l’EI 3 Positiva 8 

XXIII Curs d’història de 
Pollença 20,5 h El turisme els anys 60 4 Positiva 9 
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5.2- Pla de convivència (ens remetem a l’annex 9) 

5.3 - Pla d’actuació de l’equip de suport 

5.3.1- Alumnat N.E.S.E. 

Alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) 
Curs 2016-17 

 INICI DE CURS FINAL 

Alumnat amb necessitats educatives especials 7 7 

Alumnat amb dificultats específiques d’aprenentatge  13 15 

Alumnat amb altes capacitats 0 0 

Alumnat d’incorporació tardana al sistema 13 17 

Alumnat que per condicions personals o d’història escolar, derivades de factors socials,econòmics, culturals, geogràfics, 
ètnics o de salut requereix una atenció  educativa específica. (A partir del primer cicle de primària també hi ha d’haver un 
 desfasament curricular significatiu per causa dels factors esmentats en aquest punt) 

1 1 

Altres alumnes, que degut a les seves necessitats temporals requereixen d’un suport 9 35 
 

5.3.2- Objectius del suport en relació a : 

EN RELACIÓ AL PROFESSORAT EN GENERAL I ELS TUTORS/ES EN PARTICULAR 

OBJECTIU ESTRATÈGIES D’ACTUACIÓ 
GRAU D’ASSOLIMENT 

PROPOSTES DE MILLORA 

- Col·laborar participant activament en la planificació, 
l’elaboració, el seguiment i l’avaluació de l’adaptació 
curricular individual de l’alumnat amb nese.  
- Assessorar i orientar en relació a estratègies 
organitzatives i metodològiques que facilitin la resposta 
a la diversitat i per tant l’atenció a les nese.  
- Facilitar eines i estratègies útils per l’anàlisi de les 
programacions d’aula en relació a la seva adequació a la 

- Participar en sessions d’avaluació per a la 
presa de decisions.  
- Elaborar i adaptar material, mobiliari de 
l’aula, espais, temps, agrupaments, facilitar 
recursos didàctics per les tutories.  
- Elaborar ACI'S  
- Realitzar coordinacions  
- Realitzar reunions amb les famílies, 

- S’ha participat en totes les sessions d’avaluació, 
el que ens ha permès veure l’evolució dels 
alumnes amb NESE i s’han pogut detectar nous 
alumnes amb algun tipus de dificultat. 
- S’ha participat en les reunions de tutoria. 
- Reunions específiques amb els mestres dels 
alumnes NESE.  
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diversitat de l’alumnat.  
- Orientar i facilitar la recerca i/o elaboració de 
materials curriculars per treballar el desenvolupament 
de les capacitats de l’alumnat.  
- Assessorar i col·laborar per tal de facilitar la millora de 
la relació amb les famílies i la seva implicació en el 
procés d’ensenyament - aprenentatge.  
- Col·laborar mitjançant l’observació dins l’aula, en la 
detecció i l’anàlisi en les necessitats educatives de 
l’alumnat.  
- Participar en l’avaluació – promoció de l’alumnat amb 
nese i l’orientació en relació amb la sortida del centre.  
- Orientar els tutors/es en les activitats de tutoria.  

tutors/es, serveis externs i equips de 
suport.  
- Seguiment puntual amb els mestres 
implicats en el procés educatiu dels 
alumnes NESE. 

 

EN RELACIÓ AL CENTRE EDUCATIU 

OBJECTIUS ESTRATÈGIES D’ACTUACIÓ 
GRAU D’ASSOLIMENT 

PROPOSTES DE MILLORA 

- Mantenir una coordinació estable amb l’equip directiu 
per tal de planificar, seguir i avaluar la tasca 
desenvolupada per l’equip de suport i la resposta del 
professorat al treball amb l’alumnat amb nese.  
- Elaborar i/o recopilar els materials, programes i recursos 
adients a les nese i a l’aula de suport.  
- Orientar per tal de facilitar la unificació de les pautes 
d’actuació família – centre que es puguin proposar en 
relació amb les famílies, APIMAS, ...  

- Participació aportant objectius, 
estratègies, principis d’identitat...  sobre 
decisions respecte a l’atenció a la 
diversitat.  
- Adequació d’objectius generals, 
seqüenciació i organització de 
continguts per atendre a l’alumnat amb 
nese.  
- Aportació de materials i recursos 
didàctics.  
- Col·laboració en les definicions de 
pautes respecte criteris metodològics i 
organitzatius.  
- Acords presos a les reunions  

- Consideram important la nostra participació amb 
les reunions dels tutors i les famílies, sobretot amb 
alguns professionals privats. Per aquest motiu 
proposam que es mantingui la nostra presència a 
les reunions dels tutors/es amb serveis i/o 
professionals externs. 
- A causa de canvis d’organització horària ( haver de 
cobrir les hores de l’ATE per motius de malatia, 
alliberament sindical, etc.) els alumnes NESE han 
perdut hores de suport. 
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EN RELACIÓ A LES FAMÍLIES 

OBJECTIUS ESTRATÈGIES D’ACTUACIÓ 
GRAU D’ASSOLIMENT 

PROPOSTES DE MILLORA 
- Orientar i col·laborar amb les famílies dels alumnes que 
rebin suport.  
- Orientar i col·laborar amb les famílies de tot l’alumnat 
amb pautes a principi de curs. 

- Adquisició d'informació familiar sobre 
l’alumne.  
- Participació en les entrevistes.  
- Informació i orientació a les famílies. 

 - En general hem tengut bona col·laboració de les 
famílies. 

 

EN RELACIÓ A L’ALUMNAT 

OBJECTIUS ESTRATÈGIES D’ACTUACIÓ 
GRAU D’ASSOLIMENT 

PROPOSTES DE MILLORA 
- Realitzar una tasca preventiva el més ample possible.  
- Potenciar el treball d’aquelles capacitats necessàries 
pel desenvolupament personal, establertes com a 
prioritàries a l’adaptació curricular.  
- Fer una intervenció dins l’aula ordinària de forma 
coordinada amb el professorat i sols en aquells casos 
que, a causa de la seva especificitat i/o complexitat, 
s’hagi justificat i explicitat a l’adaptació curricular, es 
podran treballar fora de l’aula alguns continguts 
concrets i en períodes determinats de la jornada.  
 
 

- Assessorament i col·laboració amb el 
professorat en l’adaptació de materials i 
recursos didàctics (mobiliari de l’aula i 
espais, estratègies organitzatives i 
metodològiques, decisions d’avaluació).  
- Realització d’activitats.  
- Ús de materials didàctics diversificats, 
plantejant una proposta d’activitats amb 
més d’una via de desenvolupament.  
- Establiment de diferents formes 
d’agrupament.  
- Ús de les estratègies adquirides en el curs 
de formació de Pràctiques restauratives. 

- En alguns casos molt concrets s’ha hagut de fer les 
intervencions fora de l’aula. Majoritàriament aquests 
alumnes presenten problemes bastant greus d’atenció 
i per tant el treball dins l’aula de suport fa que l’atenció 
d’aquests sigui més sostinguda. 
- S’han realitzat suport durant les sessions d’ambients 
amb resultats positius i que es proposa es mantinguin 
el proper curs. 
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5.3.3- Àmbits d’actuació: 

ÀMBIT ESPECÍFIC D’AUDICIÓ I LLENGUATGE 

OBJECTIUS ESTRATÈGIES D’ACTUACIÓ 
GRAU D’ASSOLIMENT 

PROPOSTES DE MILLORA 
- Avaluació del llenguatge i la parla mitjançant proves 
estandarditzades, proves d’elaboració pròpia i 
observació directa en l’aula, en petits grups o de 
manera individual.  
- Presa de decisions sobre el tipus d’intervenció més 
adient, valorant els avantatges i inconvenients.  
- Realitzar les tasques pròpies de planificació de la  
intervenció, des de la programació dels objectius fins 
l’elaboració, si cal, de material a utilitzar.  
- Intervenir en tasques de reeducació amb la finalitat 
que l’alumnat pugui assolir el màxim nivell possible de 
comunicació, llenguatge i parla.  
- Assessorar a les famílies conjuntament amb els altres 
professionals implicats.  
- Revisar/elaborar un guió per a la detecció de possibles 
dificultats des dels 3 anys.  
- Seguir el criteri de prioritat de l’alumnat d’AL establert 
al PAD prioritzant els casos segons les necessitats 
rellevants.  

- Valoració del nivell de l’alumnat.  
- Intervenció directa, individualment o en 
petit grup, amb una programació específica 
en cada cas.  
- Seguiment periòdic dels objectius 
programats.  
- Intervenció indirecta en els processos de 
prevenció, estimulació o reeducació.  
 

- Les intervencions realitzades han esta de caire 
individual i fora de l’aula amb els alumnes que 
requereix una forma de treball amb unes condicions i 
espai idonis. També s’han realitzat suports dins l’aula 
amb els alumnes de 6è d’EP.  
- S’ha assessorat a algunes famílies en particular. 
- S’han realitzat reunions de coordinació amb els 
serveis externs que atenen els alumnes NESE. 
- A partir del tercer trimestres s’han realitzat tallers 
d’estimulació del llenguatge oral amb un grup 
d’alumnes d’EI i tallers de consciència fonològica amb 
un grup d’alumnes de 1r A i B d’EP. Es va acordar a les 
sessions d’avaluació del segon trimestre i es proposa 
continuar-ho el proper curs.  
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ÀMBIT ESPECÍFIC D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

OBJECTIUS ESTRATÈGIES D’ACTUACIÓ 
GRAU D’ASSOLIMENT 

PROPOSTES DE MILLORA 
- Afavorir l’acollida de l’alumnat nouvingut i el que 
pertany a minories ètniques o culturals en desavantatge i 
altres sectors socials desfavorits.  
- Afavorir l’acollida de l’alumnat nouvingut d’altres 
comunitats autònomes amb desconeixement de la 

- Valoració inicial del nivell de l’alumnat.  
- Intervenció directa, individualment o en 
petit grup, amb una programació 
específica en cada cas.  
- Seguiment periòdic dels objectius 

- Les intervencions s’han realitzat 
majoritàriament fora de l’aula de referència a 
causa del nombrós grup d’IT que hem tengut 
enguany en el centre, essent els grups de treball, 
per tant, heterogenis en edats i procedència. 

ÀMBIT ESPECÍFIC DE PEDAGOGIA TERAPÈUTICA 

OBJECTIUS ESTRATÈGIES D’ACTUACIÓ 
GRAU D’ASSOLIMENT 

PROPOSTES DE MILLORA 
- Intervenir directa, individualment o en petit grup, amb 
una programació específica en cada cas, dins l’aula 
sempre que sigui possible.  
- Observar els progressos dels alumnes i avaluació 
sistemàtica en col·laboració amb els tutors /es.  
- Coordinar amb tots els suports que rep l’alumne.  
- Desenvolupar activitats escolars que facilitin la 
integració de l’alumnat.  
- Realitzar una atenció directa amb els pares i mares de 
l’alumnat que rep suport.  

- Atenció directa a l’alumnat amb 
necessitats educatives especials.  
- Realització d’activitats diverses.  
- Temporalització i tipus de recolzament 
adequant i ajustant les activitats a les 
necessitats individuals i als alumnes.  
- Ajustant la metodologia i els recursos a 
les necessitats dels alumnes.  
- Facilitant un sistema de comunicació cada 
vegada més favorable.  
- Reforçant les relacions de l’alumne.  
- Dissenyant activitats que recolzen la 
motivació, autoestima i autonomia.  
- Informacions puntuals.  
- Establiment d’entrevistes.  
- Facilitant ajuda per a què col·laborin amb 
els seus fills en algunes de les feines que 
deuen realitzar a casa.  

- Els suports duts a terme han estat individuals 
i fora de l’aula perquè les dificultats a nivell 
atencional que presentaven els alumnes han 
estat molt elevats i el fet de treballar dins l’aula 
distorsionava la nostra tasca. 
- S’han hagut d’elaborar materials diversos, 
sobretot de caire manipulatiu, per tal 
d’engrescar els aprenentatges dels alumnes. 
- S’han realitzat reunions de coordinació amb 
els serveis externs que atenen els alumnes 
NESE. 
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llengua catalana.  
- Impulsar la inserció de l’alumnat nouvingut i/o 
pertanyent a minories ètniques o culturals en 
desavantatge i a altres sectors socials desfavorits.  
- Donar suport a la consecució dels objectius educatius 
per part de l’alumnat destinatari de les actuacions de 
compensació educativa.  
-Revisar el pla d’acollida, si es considera necessari.  
 

programats.  
- Realització d’activitats diverses per la 
integració en el grup classe i en el centre.  
- Temporalització i tipus de recolzament:  
 Adequant i ajustant les activitats a 

les necessitats individuals i als 
alumnes.  

 Ajustant la metodologia i els 
recursos a les necessitats dels 
alumnes.  

 Facilitant un sistema de comunicació 
cada vegada més favorable.  

 Reforçant les relacions de l’alumne.  
 Dissenyant activitats que recolzin la 

motivació, autoestima i autonomia.  
- Informacions puntuals.  

Aquest fet ha estat molt positiu i enriquidor per a 
tots. 
-S’ha treballat en petit grup i utilitzant una 
metodologia basada en jocs lingüístics i de taula, 
per aquest motiu l’adquisició de nou vocabulari 
ha estat superior  que altres anys. 
-Es proposa seguir l’any següent amb aquesta 
línia lúdica on els alumnes es troben molt més 
motivats. 
- S’han realitzat reunions de coordinació amb els 
serveis externs que atenen els alumnes NESE 
molt profitoses. 

 

 

 

5.4- Valoració  de serveis i activitats complementàries. 

5.4.1- Sortides complementàries 
5.4.1.1- Educació Infantil. 

SORTIDA OBJECTIUS CURS TEMPORALITZ. 
GRAU D’ASSOLIMENT/ 

PROPOSTES DE MILLORA 

FUNDACIÓ BEN 
JACOBER 

Conèixer un museu i familiaritzar els nins/es amb les pròpies 
obres d’art. Observar i conèixer escultures de granet i retrats. 

6è d’E.I. 1r trimestre S’han assolit de forma 
satisfactòria. 

FUNDACIÓ MARCH 
 

Conèixer el Museu d’Art espanyol contemporani de Palma i 
familiaritzar-se amb les diferents produccions artístiques. 

5è d’E.I. 1r trimestre S’han  assolit però falten 
propostes didàctiques d’abans i 

després. 
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MUSEU POLLENÇA 

 
 

Conèixer el museu del poble en què viuen a partir de les 
propostes didàctiques: 
“ El món del color” (4t EI) 
 “Taller de fang”(5è d’E.I.) 

 
4t i 5è 
d’E.I 

 

2n trimestre S’han   assolit però  falta que 
canvien cada 2 anys les 

propostes didàctiques a infantil. 

CAMP 
D'APRENENTATGE 

BINIFALDÓ 

Conèixer la vida a una possessió de muntanya. 
-fonts i torrents 
-conèixer la flora de l'entorn  

6è d’E.I. 2n trimestre S’han assolit de forma 
satisfactòria 

PARC  
MUNICIPAL DE 

POLLEÇA 
 

Conèixer l’entorn  d’aquest parc, i gaudir de l’experiència dels 
jocs infantils 

4t d’E.I. 2n trimestre S’han  assolit de forma 
satisfactòria 

EL CALVARI 
 

Conèixer l’entorn natural d’aquest paratge,. 5è d’E.I. 2n trimestre No hem anat. 

PONT ROMPUT 
 

Conèixer i familiaritzar-se amb un indret    
del poble on viuen. 

5è i 
6è d’E.I. 

1r trimestre S’han assolit de forma 
satisfactòria 

NATURA PARK Desenvolupar vincles socials entre iguals . 
Conèixer diferents tipus d'animals  I les seves característiques. 

4t  i 5è  
d’E.I. 

3 r trimestre S’han assolit. 

GRANJA ESCOLA SON 
FERRIOL 

Sortida de tot el dia. 
Desenvolupar vincles de convivència.  
Conèixer les feines d’hort, els animals del corral i la 
gastronomia propera a través de jocs lúdics, musicals i 
manipulatius. 

6è d’E.I. 3r trimestre 
8:30- 15:00 

S’han assolit de forma 
satisfactòria 
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5.4.1.2.-  Educació Primària. 
a)  1r  i 2n d’EP 

SORTIDA OBJECTIUS ACTUACIONS CURS TEMPORALIT 
GRAU D’ASSOLIMENT/ 

PROPOSTES DE MILLORA 

CALVARI Conèixer l’entorn més proper i els 
llocs més emblemàtics del nostre 
poble. 
Potenciar el caminar com un hàbit que 
beneficia la salut. 
Respectar l’entorn. 

-Abans de la sortida petita xerrada del 
lloc on anem i característiques. 
-Durant la sortida explicacions puntuals 
dels llocs on passam. 
-A la classe farem un dibuix i escriurem 
dues frases. 

1r 
2n 

3 d’octubre 
                        

S’han assolit els objectius 
de forma satisfactòria. 

COVES DE 
CAMPANET 

Conèixer l’interior d’una cova i els 
elements més importants estalactites, 
estalagmites... 

-Abans de la sortida petita xerrada del 
lloc on anem i característiques. 
-Durant la sortida explicacions de la cova 
per part dels monitors. 
-A la classe farem una redacció simple i 
un dibuix 

1r 
2n 

18 de 
novembre 

S’han assolit els objectius 
de forma satisfactòria. 

VISITA A 
AFAMA 

Conèixer la utilitat i funcionament de 
l’associació. 

-Abans petita xerrada del lloc a on anirem 
de visita. 
-Explicació per part dels monitors. 
- A la classe farem una xerrada. 

1r 

 
15 de març 

Consideram que els 
infants eren massa petits 
per afrontar aquesta 
activitat. 

VISITA A 
PRODIS 

Conèixer la missió i funcionament de 
l’associació. 

-Abans petita xerrada del lloc a on anirem 
de visita. 
- Durant: Explicació per part dels 
monitors 
- A la classe farem una xerrada. 

2n 

17 de març 
 

 

S’han assolit els objectius 
de forma satisfactòria. 

FUNDACIÓ 
JOAN MIRÓ 

Observar les  obres. 
Conèixer les diferents tècniques 
emprades pel pintor. 

-Abans de la sortida petita xerrada del 
lloc on anem. 
-Observació directa de les obres 
exposades, dels materials. 
Realització d’un taller a l’hora de plàstica. 

1r 
2n 

 
27 de gener 

(8:30  a 
14:30) 

 
 

S’han assolit però falta 
poder fer la visita amb 
temps i realitzar qualque 
taller. 



 

 36 

SANTUIRI Gaudir d’una passejada per l’entorn. 
Conèixer l’entorn més proper i els 
llocs més emblemàtics del nostre 
poble. 
Potenciar el caminar com un hàbit que 
beneficia la salut. 
Respectar l’entorn. 

-Abans de la sortida petita xerrada del 
lloc on anem i característiques. 
-Durant la sortida explicacions puntuals 
dels llocs on passam. 
-A la classe farem un dibuix i escriurem 
dues frases 

1r 

3 d’abril 
 
 
 

 
 
 

S’han assolit els objectius 
de forma satisfactòria. 

FÀBRICA DE 
GELATS VALLS 

Gaudir d’una passejada per l’entorn. 
Conèixer l’elaboració del gelat i els 
seus ingredients. 
Veure el funcionament d’una fàbrica. 

-Petita xerrada informativa sobre la 
fàbrica. 
-Visita i explicació de com es fan els 
gelats. 
-Redacció i dibuix. 

2n 

3 d’abril 
 

    
 

 

S’han assolit però la 
xerrada va ser molt curta.  

MARINELAND -Conèixer animals I tenir cura d’ells. 
-Respectar les instal·lacions. 
-Respectar les normes de convivència. 
-Respectar i gaudir de les 
instal·lacions. 

-Xerrada prèvia a la sortida sobre el 
comportament i les normes bàsiques. 
-Activitats programades pels monitors. 
 
 

1r 

19 de maig 
(8:30 a 
16:30) 

S’han assolit però a l’hora 
de dinar i jugar faltava 
espai s’han modificat les 
instal·lacions) 

COLÒNIES 
AQUARIUM 

Conèixer animals aquàtics tenir cura 
d’ells. 
Respectar les instal·lacions. 
Respectar les normes de convivència. 
Respectar i gaudir de les instal·lacions. 
Millorar l’autonomia personal. 

-Reunió amb els pares. 
-Xerrada prèvia a la sortida sobre el que 
han de dur dins la motxilla, sobre el 
comportament i les normes bàsiques. 
-Activitats programades pels monitors. 
Els nins hauran de menjar variat i dutxar-
se i vestir-se sols. 
-A la classe farem una redacció i dibuixos 
per a l’elaboració d’un mural. 

2n 

25 i 26 de 
maig 

 

S’han assolit els objectius 
de forma satisfactòria. 

LLENAIRE Gaudir de la platja, -Explicar les normes bàsiques per anar a 
la platja i el material adient. 
-Anada amb bus de línia fins a Llenaire. 

1r 
2n 

20 de juny 
 

S’han assolit de forma 
satisfactòria. 
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c)  3r EP 

SORTIDA OBJECTIUS ACTUACIONS TEMPORALIT 
GRAU D’ASSOLIMENT/ 

PROPOSTES DE MILLORA 

COLL DE SILLER- 
CALA SANT VICENÇ 
( bus/a peu) 

- Conèixer les cales que 
conformen la Cala Sant 
Vicenç i les seves 
característiques. 

-Abans de la sortida marcar l’itinerari i cercar 
informació.                                                          - 
Durant:  Senyalar l’itinerari damunt el plànol.- 
Explicació dels diferents llocs que es visiten 
  -Després:- Posta en comú i redacció individual. 

 

26 d’octubre 

 

S’han assolit de forma 
satisfactòria 

ITINERARI DE 
L’AIGUA 
POLLENÇA. 
( a peu ) 
 

-Conèixer els antics punts 
d’aigua a Pollença: història, 
ubicació, utilitat i vocabulari 
específic. 

- Abans : recerca d’informació.. 
-Durant : senyalar l’itinerari damunt un plànol i 
atendre les explicacions. 
-Després : Posta en comú i redacció individual 
utilitzant el vocabulari adquirit. 

 28 de 
novembre  

No s’ha duit a terme la sortida 

s’ajornà pel proper curs. 

 RUTES CULTURALS 
HISTÒRIES I 
LLEGENDES . 
( Palma casc antic) 
( bus/a peu). 

-Conèixer el casc antic de 
Palma i  llegendes 
relacionades amb la seva 
història. 

Abans:- Localitzar els carrers, preparar l’itinerari i 
cercar informació. 
Durant: Assenyalar l’itinerari damunt un plànol, 
atendre les explicacions i fer fotografies. 
Després: Preparar un petit resum per la pàgina 
WEB. 

Febrer  
 

No s’ha duit a terme per 
problemes d’horari amb els 
organitzadors de l’activitat. 

 PUIG DE MARIA  
( a peu ) 
 
 
 
 

-Localitzar els elements més 
importants del relleu que es 
poden observar des del 
Puig. 
-Observar la vegetació i la 
seva relació amb l’entorn 
on es troba. 
-Respectar l’entorn. 

Abans:  Senyalar el Puig damunt el mapa de 
Pollença, senyalar l’itinerari i cercar informació de 
la seva història. 
Durant: Senyalar l’itinerari damunt el plànol, 
atendre les explicacions i observació directa: 
vegetació i relleu. 
-Emplenar en PG les fitxes. 
Després: Realitza un dibuix de l’itinerari. 

7 d’Abril 
 
 
 
 

S’han assolit de forma 
satisfactòria 

TALLER RETRAT 
(Museu de 
Pollença/escola) 

-Conèixer diferents gèneres 
pictòrics. 
- Representar el rostre 

Abans: Retrat inicial, cercar informació. 
Durant: Atendre les explicacions, visita al Museu i 
realitzar el retrat. 

 13 i 14 març  
S’han assolit de forma 
satisfactòria 
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(a peu) humà. 
-Realitzar un retrat sobre 
paper.  

Després: Exposició dels treballs. 

RAIXA: L’AIGUA I 
LA SERRA. 
(bus/a peu). 
En cas de no poder 
anar a Raixa, 
anirem a Binifaldó 
que compleix els 
mateixos objectius. 

-Conèixer el valor 
patrimonial de la finca de 
Raixa. 
-Observar el paisatge de la 
Serra. 
-Descobrir com funcionava 
una possessió i els usos de 
l’aigua. 

Abans: Cercar informació i localitzar damunt un 
mapa la seva ubicació. 
Durant: Observar el paisatge de la Serra. 
-Observar les diferents dependències d’una 
possessió. 
-Veure els usos de l’aigua. 
Després: Posta en comú. 
 

  Maig  
 
 
 
 

No ens varen confirmar la sortida 
i es va canviar per una sortida a la 
serra de Tramuntana. 

LLENAIRE Gaudir de la platja, -Explicar les normes bàsiques per anar a la platja i el 
material adient. 
-Anada amb bus de línia fins a Llenaire. 

20 de juny 
 

S’han assolit de forma 
satisfactòria 

SORTIDA PEL 
POBLE I BERENAR 
AL PARC. 
(a peu) 

-Fomentar la relació entre 
els nins/es de tot el cicle. 
 

-Jocs al parc. 

21 de juny 

S’han assolit de forma 
satisfactòria 

 
d)  4t EP  

SORTIDA OBJECTIUS ACTUACIONS TEMPORALIT 
GRAU D’ASSOLIMENT/ 

PROPOSTES DE MILLORA 

 VISITA A 
POLLENTIA. 
(autocar) 
 
 

-Conèixer com era la vida a 
una ciutat romana. 
-Conèixer el llegat dels 
romans a Mallorca. 
 
 
 

Abans: Treballar l’imperi romà (Socials) i  cercar 
informació de Pollentia. 
Durant: Visita a la ciutat romana de Pollentia, 
atendre les explicacions de la monitora, visita al 
Museu arqueològic i participació en un taller 
organitzat pel museu. 
Després: Realitza en PG un treball expositiu 
damunt Roma. 

 
27 d’octubre  
 
 
 
 
 

Positiu. La sortida va anar molt bé 
i la guia va facilitar molta 
informació ALS ALUMNES. 
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 VISITA A 
S’ALBUFERA 
D’ALCUDIA  
(bus/a peu) 

- Conèixer la reserva 
natural de s’Albufera 
d’Alcúdia i la flora i la fauna 
que hi habiten.  
 
 

-Abans de la sortida marcar l’itinerari i cercar 
informació del que ens trobarem allà.                                                     
- Durant: gaudir de les explicacions del monitor- 
guia i assenyalar l’itinerari damunt el plànol. 
  -Després: posada en comú i redacció individual. 
Activitats de recordatori d’informació obtinguda a 
la visita. 

octubre  

 

Positiva. Amb el suport de la creu 
Roja (Cadira Joelette) va anar 
molt bé. 

VISITA A SON 
AMER –LLUC  
TALLER ELS OFICIS 
DE LA SERRA DE 
TRAMUNTANA 
(IBANAT) 

- Conèixer els diferents 
oficis que hi havia 
antigament a la Serra de 
Tramuntana.  
- Participar en el passeig 
que hi ha entre les cases de 
Son Amer i el Mirador del 
Foment 

- Abans : cercar informació de la finca de Son Amer 
i situar-la damunt el mapa 
- Durant: atendre les explicacions i plantejar 
preguntes i qüestions als monitors de l’activitat. 
Aconseguir arribar al Mirador del Foment. 
- Després: treball expositiu en petit grup de quins 
son els antics oficis de la Serra de Tramuntana. 
 

7 de febrer  

Positiva. Es va tornar a demanar 

la cadira Jolette i ja ser de gran 

ajuda.Com a proposta de millora 

destacar que només una mestra 

amb el grup classe és insuficient, 

perquè els voluntaris no són 

educadors. 

 
TALLER DE 
CUBISME 
( Lloc: Museu/ 
escola) 
 

- Conèixer els trets 
principals del moviment 
cubista. 
- Conèixer la tècnica del 
collage. 
-Realitzar un collage. 

-Abans : recerca d’informació.. 
-Durant : visita al Museu de Pollença  
-Després : Realitzar un collage i petita exposició a 
l’escola. 
 

 13 i 14 de 
febrer  

Molt positiva amb tots els 

objectius aconseguits. Per part 

del museu l’activitat està molt 

ben programada. 

FUNDACIO BEN 
JACKOBER- MUSEU 
SA BASSA BLANCA- 
ALCÚDIA 

- Conèixer les diferents 
manifestacions artístiques 
que hi ha al museu (pintura 
i escultura). 
- participar en un taller 
d’elaboració de retrats.  

- Abans: cercar informació relativa al museu, a la 
seva ubicació, situar-lo damunt un mapa, relativa al 
tipus d’art que allotja, ... 
- Durant: participar activament de la visita i del 
taller de creació de retrats. 
- Després: treball expositiu en petit grup de quin 
ha estat el tipus d’art que han conegut i pràctica de 
l’elaboració de retrats. 

16 de maig  

Molt positiva i enriquidora. 

Triàrem un joc de pistes /gimcana 

per dins el parc d’escultures i va 

estar molt ben organitzat. Molt 

enriquidor. 
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UN DIA A 
MENORCA. 
 
 
 
 

-Conèixer els elements més 
característics de l’illa de 
Menorca. 
- Saber comportar-se a un 
transport públic.                                  

Abans:-Situar Menorca a l’arxipèlag balear, 
assenyalar damunt un mapa de Menorca l’itinerari. 
Durant: Seguir l’itinerari assenyalat i atendre les 
explicacions del guia i fer fotografies. 
Després: Fer un recull de fotografies per penjar a la 
pàgina WEB. 

2 de juny   
8:00 – 22:00 

Molt enriquidora. Els alumnes la 
valoren com la millor sortida del 
curs. La única cosa a millorar es 
que dins el vaixell s’hauria de 
demanar reserva de files/seients 
per poder seure tot el grup junt. 

LLENAIRE Gaudir d’un matí de platja 
amb tots els companys del 
cicle. 

Participació en activitats lúdiques a la platja.  
20 de juny  

Positiva i molt lúdica. 

 
 
e)  5è i 6è EP 
 

SORTIDA OBJECTIUS ACTUACIONS CURS TEMPORALITZ. 
GRAU D’ASSOLIMENT/ PROPOSTES 

DE MILLORA 

SANTUIRI Apropar als alumnes a un medi natural 
. Conèixer la toponímia. Descobrir la 
gestió agrícola actual.  

Abans de la sortida: situació 
geogràfica, toponímia,  
realització de la ruta al google 
earth. 

5è 
6è 

27 d’octubre S’han assolit de forma satisfactòria. 

PALMA 
:Passejar per la 
ciutat que mira 
al  mar. 
 

Aprendre i observar el gòtic mallorquí 
que conformen la façana  marítima de 
Palma. Gaudir del moment més 
significatiu i brillant de la nostra ciutat 
i adonar-se de l’esplendor heretat de 
la dominació islàmica.  

Visita guiada per la Seu, la casa 
de l'Almoina, l'Almudaina, el 
palau Episcopal, etc. 

5è 23 de 
novembre 

S’han assolit de forma satisfactòria. 

PALMA : 
PARLAMENT I 
CONSELL 
INSULAR 

Conèixer les dependències i les 
funcions del Parlament i del Consell. 
 

Visita guiada. 6è 23 novembre S’han assolit de forma satisfactòria. 

SORTIDA A 
MENUT 

Conèixer la importància de cuidar la 
natura i el seu entorn. 
Conèixer les característiques de  la 

Treballarem els aspectes 
naturals i geogràfics de la zona 

5è 14 de març S’han assolit de forma satisfactòria. 
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vegetació pròpies de la zona.  a les àrees de naturals i 
socials.  

SON AMER - 
LLUC 
 
 
 

Conèixer els oficis tradicionals de la 
serra de Tramuntana 
Identificar els principals elements 
etnològics de la serra. 
Prendre consciencia de la importància 
de la preservació del medi natural i 
cultural. 

Abans de la sortida: situació 
geogràfica, toponímia,  
realització de la ruta al google 
earth. 
 

6è 14 de març S’han assolit de forma satisfactòria. 

VISITA A SON 
REAL  
(Son Serra de 
Marina) 

Conèixer la necròpolis de la zona. 
Explicar les construccions funeraris del 
municipi de Santa Margalida . 

 

Treballar la història de les 
necròpolis a l'àrea de socials.   

5è 
6è 

11 d’abril S’han assolit de forma satisfactòria. 

TALLER DE 
MANDALAS 
MUSEU 
POLLENÇA 

Conèixer els trets principals de  les 
mandales 
 

Visita al Museu i aplicació de 
la tècnica 

5è 6 i 7 de febrer S’han assolit de forma satisfactòria. 

6è 8 i 9 de febrer 

VIATGE 
D'ESTUDIS. 
Sort (Lleida) 

Conèixer un medi diferent del propi. 
Afavorir les relacions humanes i 
socials de l’alumnat. 

Activitats multiesportives. 6è 24-25-26 de 

juny. 

S’han assolit de forma satisfactòria. 

PARC NATURAL 
DE CABRERA 

Conèixer les principals adaptacions a 
la insularitat. 
Descobrir la historia humana lligada a 
Cabrera. 
Prendre consciència de la importància 
de protegir els espais naturals. 

Visualitzar imatges de la zona. 
Cercar informació referent a 
l’activitat. 
 

5è 8 de juny 
8:00-17:30 

S’han assolit de forma satisfactòria. 
Suprimiríem el guia ja que després no 
hi ha temps per nedar a la platja. 

6è 9 de juny 
8:00-17:30 

PLATJA 
LLENAIRE 

Gaudir d’un dia a la mar . Sortir amb l'autobús de línia , 
respectar l'entorn i les normes 
de convivència.  

5è 
6è 

20 de juny S’han assolit de forma satisfactòria. 
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5.4.2-  Activitats extraescolars. 
5.4.2.1-Educació infantil 

ACTIVIT. OBJECTIUS 
NÚM. 

ALUM. 
GRAU D’ASSOLIMENT 

PROPOSTES DE 
MILLORA 

BALLS 

MODERNS/ 

CONTA 

CONTES 

BALL MODERN 
Utilitzar el ball com a mitjà d’expressió. 
-Fomentar la capacitat d’expressar-se gestual i corporalment. 
-Ajudar al desenvolupament físic del nin/a. 
-Potenciar la creativitat. 
-Conèixer diferents tècniques i passos de ball per desenvolupar coreografies. 
-Utilitzar el ball com a eina de relació i desinhibició. 
CONTA CONTES 
Gaudir del moment relaxant d’una història narrada. 

7 La majoria dels alumnes 
han assolit els objectius 
proposats. 
Ha estat un grup que ha 
funcionat molt bé. 

Dur calçat adequat 
per realitzar els 
balls. 

CUINA Conèixer les característiques pròpies dels diferents aliments. 
Assolir els hàbits de neteja abans de cada àpat. 
Desenvolupar en els infants el sentit crític per saber que convé menjar sense deixar-se portar 
per la propaganda o les modes. 
Reconeixement sensorial: gust, olor, tacte... 
Consum d’una dieta equilibrada 
Observació directa de diferents aliments; pa, oli, sucre, sal, tomàquets i diferents fruites i 
verdures. 

13 La majoria dels alumnes 
han assolit els objectius 
proposats. Ha estat un 
grup que ha funcionat 
molt bé. 

 

ANGLÈS Conèixer i aprendre la llengua mitjançant cançons, jocs, activitats lúdiques 8 La majoria han assolit els 
objectius proposats. 

No hi hagut 
incidències. 

IOGA -Donar a conèixer el ioga com a disciplina enriquidora per els infants. 
-Oferir la possibilitat als infants d’aconseguir una millora de la condició física i mental per tal de 
millorar la seva qualitat de vida. 
-Millorar els hàbits posturals dels infants potenciant la flexibilitat dels músculs i reforçar les 
articulacions. 
-Fomentar la millora de la conducta a través de la interacció amb els altres, ajudant-se i no 
competint i cercant una amistat i no una rivalitat. 
-Fomentar l’autonomia i la iniciativa personal a través de diferents jocs per tal d’aconseguir una 
seguretat i autoestima elevades. 
-Aprendre a pintar mandales i trobar-li una funcionalitat que els proporcioni alguna millora. 
-Aprendre diferents mentres que els ajudaran a calmar-se i relaxar-se a través dels son vibratoris.  

5 La majoria han assolit els 
objectius proposats. 

No hi hagut 
incidències. 
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-Potenciar la imaginació i la creativitat a través de les visualitzacions que després podran 
compartir i expressar a través de dibuixos o amb un compendi oral. 
-Canalitzar l’energia física a través de jocs, música, cant, dibuixos, postures i exercicis de 
respiració. 

 
5.4.2.2 -Educació primària ( Tots els cicles) 
 

ACTIVIT. OBJECTIUS 
NÚM. 
ALUM 

GRAU D’ASSOLIMENT PROPOSTES DE MILLORA 

BALLS MODERNS Conèixer el propi cos i les possibilitats de moviment que aquest té. 
- Aprendre a treballar en equip per a un objectiu comú (el ball de final de curs) i 
a comunicar-se i relacionar-se amb els companys. 
 

13 La majoria dels 
alumnes han assolit els 
objectius proposats 
Ha estat un grup que 
ha funcionat molt bé. 

Dur calçat adequat per realitzar 
els balls. 

CUINA Conèixer les característiques pròpies dels diferents aliments. 
Assolir els hàbits de neteja abans de cada àpat. 
Desenvolupar en els infants el sentit crític per saber que convé menjar sense 
deixar-se portar per la propaganda o les modes. 
Reconeixement sensorial: gust, olor, tacte... 
Consum d’una dieta equilibrada 
Observació directa de diferents aliments; pa, oli, sucre, sal, tomàquets i diferents 
fruites i verdures. 

Dx 13 
DIJ 18 

La majoria dels 
alumnes han assolit els 
objectius proposats 

 

ANGLÈS Aprendre la llengua anglesa mitjançant jocs 9 La majoria han assolit 
els objectius 
proposats. 

No hi hagut incidències. 

IOGA Donar a conèixer el ioga com a disciplina enriquidora per els infants. 
-Oferir la possibilitat als infants d’aconseguir una millora de la condició física i 
mental per tal de millorar la seva qualitat de vida. 
-Millorar els hàbits posturals dels infants potenciant la flexibilitat dels músculs i 
reforçar les articulacions. 
-Fomentar la millora de la conducta a través de la interacció amb els altres, 
ajudant-se i no competint i cercant una amistat i no una rivalitat. 
-Fomentar l’autonomia i la iniciativa personal a través de diferents jocs per tal 
d’aconseguir una seguretat i autoestima elevades. 

10 La majoria han assolit 
els objectius 
proposats. 

No hi hagut incidències. 
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-Aprendre a pintar mandales i trobar-li una funcionalitat que els proporcioni 
alguna millora. 
-Aprendre diferents mentres que els ajudaran a calmar-se i relaxar-se a través 
dels son vibratoris.  
-Potenciar la imaginació i la creativitat a través de les visualitzacions que després 
podran compartir i expressar a través de dibuixos o amb un compendi oral. 
-Canalitzar l’energia física a través de jocs, música, cant, dibuixos, postures i 
exercicis de respiració. 

PERCUSSIÓ 
 
 
 
 
 

Gaudir de la música com a mitjà d’exp. I comunicació musical. 
Conèixer la percussió i els seus instruments. 
Conèixer el cos humà com a instrument de percussió. 
Crear música amb la percussió, instruments i estris casolans. 
Creació de danses i cançons a través  de la percussió. 
Desenvolupar els potencials i capacitats del nen. 

5 -S´han assolit els petits 
objectius proposats. 
-Encara que hi havia un 
quants alumnes molt 
moguts  
-Els alumnes s'han 
mostrat força 
participatius i motivats 

 

AUDIOVISUALS 
 
 
 
 
 
 

- Conèixer les eines disponibles en el mitjà audiovisual. 
- Conèixer els diferents tipus de plànols i enquadraments que s'usen en cinema i 
fotografia. 
- Aprendre a llegir i locutar dirigint-se a una audiència. 
- Entendre la importància de l'edició i la postproducció i que totes les 
produccions audiovisuals estan manipulades. 
- Aprendre a fer un ús responsable de la mateixa imatge i de la dels altres a la 
xarxa. 
- Aprendre a crear animacions mitjançant la tècnica de l'stop motion. 
- Descobrir els fonaments de la fotografia mitjançant la tècnica de la cianotípia. 
- Aprendre les bases de la manipulació fotogràfica mitjançant l'ús de programes 
d'edició. 
 

9 S´han assolit els  
objectius proposats. 
 

-El material informàtic disponible 
a l'aula és insuficient per a 
l'edició de vídeo, àudio o 
fotografia.  
- Les diferents edats dels alumnes 
dificulta molt impartir un 
material que sigui de l'interès de 
tots.. 
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6. PARTICIPACIÓ I APORTACIONS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA (PROFESSORAT, ALUMNAT, 

PERSONAL NO DOCENT I PARES I MARES...) 

  Durant aquest curs les activitats que s’han organitzat juntament amb tota la comunitat 

educativa han esta diverses: disfresses, el dia de la Pau, a la fireta, festival de fi de curs , mostra 

de teatre (Ajuntament de Pollença),  fogueró de Sant Antoni, Nadales, , festa de graduació dels 

nins/es de 6è d’educació infantil..   

   L’APIMA durant aquest curs ha fet una gran aportació econòmica molt important al centre el 

que ha permès poder comprar els materials necessaris per posar en funcionament els Ambients 

de l’EI i els Tallers de 1r i 2n d’EP. 

A més també ha finançat diferents activitats: xocolatada i els regals del patge de Nadal, grup 

carnestoltes, berenar per Sant Antoni, els autocars de les excursions finals dels cursos de 5 

anys, 2n, 4t i 6è. 

- S’ha participat en diferents activitats organitzades per altres institucions. Algunes d’aquestes 

són el Certamen Literari els alumnes de 2n cicle, educació vial (Policia Local), activitats 

mediambientals, activitats del museu de Pollença, Ràdio Pollença,Concurs del Parlament 

(guanyador 3r premi de redacció),... 

 - Les famílies han participat majoritàriament en les reunions trimestrals i tutories.  

 - De cara al curs que ve proposam continuar amb la primera reunió amb els pares dels nins i 

nines de primer es faci la primera quinzena de setembre, abans de que els nins comencin.  

 

7. RECURSOS HUMANS I MATERIALS 

7.1- Educació Infantil 

- Pantalla digital i canó de projecció a les aules de 3 anys i 4 anys B. 

- Sol·licitar una ATE per un alumne amb NEE a 5è d’EI.  

 

7.2- 1r cicle 

- Convé disposar de més hores de AL, PT i suport per poder atendre adequadament les 

necessitats educatives que presenten els grups. 

- Proposam de cara a l’any que ve un taller de conversa pels alumnes que presenten greus 

dificultats en l’expressió oral.  

- Ens agradaria que la psicòloga del SMOE continués amb la seva gran tasca al nostre centre. 
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7.3- 2n cicle 

- Valoram la feina de l’EOEP, però el personals és insuficient per atendre totes les demandes. 

-  Algunes aules tenen el mobiliari molt vell: taules, cadires, armaris. 

- Valoram la feina del policia tutor i les activitats realitzades. 

- Valoram positivament la feina de l’SMOE feta a l’aula amb el tema de resolució de conflictes i 

de convivència. Es demana la seva continuïtat cara el curs que ve. 
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ANNEX 1 

ACTA D´APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA 2016/2017 PER PART DEL CONSELL 

ESCOLAR 

 

Reunits els membres del Consell Escolar les 13:30 en data 30 de juny del 2017 es procedeix 

a: 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior  

   El secretari llegeix l’acta de la darrera sessió del Consell Escolar. 

Acord: S’aprova l’acta de la sessió anterior sense esmenes i per unanimitat. 

 

2. Presentació de la Memòria del curs 2016-17 

Es demana als membres del Consell Escolar si tenen alguna qüestió a fer vers a la Memòria. 

  

Acord: S’aprova  per  unanimitat la Memòria del curs 2016-17 

 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 

             La secretària                                                                    Vist i plau 

                                                                                                   La presidenta 

 

 

 

MATILDE NAVARTA MORALES               MARGALIDA CERDÀ MORAGUES 
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ANNEX 2: MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA CURS 2015-16 
 

OBJECTIUS: 

 

1. COORDINAR I ELABORAR LA REVISTA ESCOLAR       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ORGANITZAR I COORDINAR DISTINTES ACTIVITATS PER TAL DE CELEBRAR LA FESTA DE SANT ANTONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONS 
GRAU D´ASSOLIMENT 

PROPOSTES DE MILLORA 
Molt Bastant Poc Gens 

Els membres de la CNL es reuniran per concretar com hauria de ser 

aquest butlletí.  X 
 

 
 

  

Reunió dels membres de la CNL amb els seus respectius cicles per donar-

los a conèixer la nova proposta. 
X 

 

 

 
 

  

Posada en comú de les propostes a càrrec dels membres de la CNL.  

Definir els continguts del primer número del butlletí i extensió. 

Concretar-ne la publicació online. 

 

 

 

 
 X 

Recordar als mestres ja des de 

setembre i en totes les reunions de 

cicle. 
Començar a elaborar butlletí     X  
Publicació online    X  
Elaboració segon butlletí X    Insistir més els cicles en l’entrega. 
Sortida segon butlletí X     

ACTUACIONS 
GRAU D´ASSOLIMENT 

PROPOSTES DE MILLORA 
Molt Bastant Poc Gens  

Els membres de la CNL es reuniran per proposar activitats    X     

Reunió dels membres de la CNL amb els seus respectius cicles per 

donar-los a conèixer les propostes i recollir-ne de noves. 

   X     

Posada en comú de les propostes a càrrec dels membres de la CNL.    X     

Organització de les diferents activitats que cada cicle durà a terme.    X          

Realització de les activitats durant la setmana de Sant Antoni.    X     
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3. ORGANITZAR I COORDINAR UNA SETMANA LITERÀRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONS 
GRAU D´ASSOLIMENT 

PROPOSTES DE MILLORA 
Molt Bastant Poc Gens 

Els membres de la CNL es reuniran per proposar activitats X     

Reunió dels membres de la CNL amb els seus respectius cicles per 

donar-los a conèixer les propostes i recollir-ne de noves. 
X    

 

Posada en comú de les propostes a càrrec dels membres de la CNL i 

concreció de les activitats. 
X 

 
   

 

Realització de la Setmana Literària X     
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ANNEX 3 : MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT MEDIAMBIENTAL I DEL 

PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ. 

CURS 2016-2017 

 

A- DEPARTAMENT MEDIAMBIENTAL 

 

1. TALLERS. L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament ha enllestit diversos tallers dins les 

aules i espais comuns  sobre estalvi energètic, consum d’aigua, tractament de residus, energies 

renovables... Tots els nivells, des d’Infantil a 6è de Primària, han tingut el seu taller amb una 

bona valoració final. A destacar també el taller impartit per l’actriu Mª Bauçà sobre el 

banyarriquer a tots els grups des de tercer. 

 

2. VISITES/SORTIDES. Han estat moltíssimes les sortides relacionades amb temes 

ambientals dutes a terme per tots els grups de Primària: Son Amer, Menut, l’Albufera, Gorg 

Blau – Pla de Cúber, Deixalleria Municipal, Puig de Santuïri, instal·lacions d’EMSER, etc. 

 

3. DIADES. Els alumnes de 6è de tot el municipi havien de celebrar el Dia del Reciclatge al 

mes de maig però, inexplicablement, l’Àrea de Medi Ambient va suspendre la convocatòria.   

 

4. RESIDUS ESCOLARS. S’ha continuat amb el mateix pla dels darrers cursos, fent tria 

d’envasos, paper-cartró i rebuig, tant a nivell d’aula, com de centre. En general, els resultats 

són bons. 

 

5. TROBADES. Enguany, la Direcció Insular de Medi Ambient del CIM no ha convocat la 

Trobada Mediambiental a la que ens tenia avesats els darrers anys. 

 

6. HORTET ESCOLAR. Aquest curs no s’han desenvolupat activitats amb els alumnes. Per 

contra, s’ha elaborat un projecte per enllestir el pròxim curs, creant dos espais nous i dedicant 

cadascun dels tres espais disponibles a: plantes autòctones (“muntanyeta”), flors/aromàtiques 

(Infantil) i hortalissa (rampa). Tanmateix, per a què el projecte sigui viable, cal que 

l’Ajuntament acabi d’adecuar l’espai de la rampa: barrera, reg i adob. 

 

7. PROPOSTES DE MILLORA.  

 Recuperar l’organització de la jornada ecologista d’àmbit municipal per part de l’Ajuntament.  

 Sol·licitar l’augment o canvi dels contenidors centrals per a envasos i cartró de l’entrada del 

centre, ja que són insuficients. També cal augmentar la freqüencia de recollida.  

 Proposar la creació de nous tallers a l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament, sobre tot a 

Infantil i primers cursos de Primària, ja que fa uns quants anys que es repeteixen. 
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B- PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ 

 

ANNEX 5 

Model de memòria del Programa de Reutilització 

 

Memòria de l’aplicació a l’ensenyament primari del Programa de Reutilització de Llibres 

de Text i Material Didàctic (curs 2016-17 ) 

 

 

Centre educatiu: CEIP JOAN MAS Codi: 07004424 

Localitat: POLLENÇA 

 

1. Grau d’assoliment dels objectius del Programa 

 

[Valorau d’1 (mínim) a 4 (màxim) el grau d’assoliment de cadascun dels objectius següents:] 

 

Objectius 1 2 3 4 

1. Fomentar l’ús responsable dels llibres de text i del material 

didàctic per conservar-los en bon estat i possibilitar-ne la 

reutilització. 

   X 

2. Abaratir el cost dels llibres per a les famílies.   X  

3. Fomentar l’ús racional dels recursos.    X 

4. Optimitzar els recursos del centre.    X 

 

Observacions:.....................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.................................................................. 

 

2. Enumeració i valoració de les actuacions duites a terme per implantar el Programa o 

per desenvolupar-lo  

 

[Valorau d’1 (mínim) a 4 (màxim) les actuacions desenvolupades al centre:] 

 

Actuacions 1 2 3 4 

1. Les que indica l’Ordre: normes, Comissió, elecció de llibreria, etc.     X 

2. Informació directa a les famílies (reunions en grup, explicacions 

individuals o per nivells, en dies i horaris diferents, reunions amb la 

intervenció dels regidors de l’Ajuntament, etc.). 

  X  

3. Tramesa d’informació escrita a les famílies (tríptics, circulars, pàgina 

web del centre, etc.). 

   X 

4. Informació sobre el Programa als professors, als alumnes, a 

l’Ajuntament, etc. 

  X  

5. Avançament del calendari de revisió de llibres i pagament de    X 
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Actuacions 1 2 3 4 

l’aportació. 

6. Foment, per part dels tutors i mestres especialistes, del bon ús dels 

llibres. 

   X 

7. Foment de la implicació de l’Ajuntament. X    

8. Foment de la implicació de l’AMIPA en els valors i les tasques 

inherents al Programa.  

  X  

9. Signatura d’un compromís de les famílies.    X 

10. Revisió de la metodologia i adequació del material complementari.   X  

11. Atenció als alumnes nouvinguts.    X 

12. Funcionament i coordinació de la Comissió de Seguiment.   X  

13. Coherència del Programa amb el model pedagògic i les finalitats 

educatives del centre. 

  X  

14. Consultes a l’equip de suport de la Conselleria i atenció rebuda.   X  

15. Aportació econòmica de l’Ajuntament. X    

16. Altres:.........................................................................................................

................................................................................................................ 

    

 

Observacions: El programa, després de vuit anys d’aplicació en aquest centre, ja està ben 

consolidat i ben assumit, tant per part dels alumnes, com de les famílies i de l’equip docent. 

Llàstima que l’Ajuntament ens retirés l’ajuda fa uns. 

 

 

3. Aspectes que és necessari canviar en l’aplicació del Programa i propostes per millorar-

lo 

 

[Assenyalau amb una X només les propostes de millora que considereu necessàries:] 

 

1. Modificar algun article de l’Ordre respecte de .......................................................  

2. Dotar els centres de més recursos humans.  

3. Millorar l’elecció de material i llibres.  X 

4. Ampliar els llibres i materials reutilitzables.  

5. Reduir els materials no reutilitzables.   

6. Millorar la informació a les famílies.   

7. Millorar l’ús dels llibres reutilitzables.  

8. Mantenir una relació més directa amb l’equip de suport de la Conselleria. X 

9. Millorar el programa de suport informàtic.  

10. Altres: Augmentar l’aportació de la Conselleria X 

 

Observacions:.....................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.................................................................. 
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Altres aspectes que es consideri necessari esmentar  
 

[Assenyalau amb una X la resposta que correspongui al vostre cas:] 

 

On s’han adquirit els llibres? 

a llibreries  

a distribuïdores de les editorials  

a altres distribuïdores X 

a grans magatzems / altres  

 

Utilitzau el programa informàtic? 

sí  

no X 

algunes aplicacions  

 

Els alumnes accepten bé els llibres 

reutilitzats? 

sí X 

no  

 

Majoritàriament, en quin estat tornen 

els llibres els alumnes a final de 

curs? 

en molt bon estat X 

en bon estat  

en mal estat  

 

Observacions:.....................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.................................................................. 

Pollença, 15 de juny de 2017 

 

[El director / La directora] 

 

 

  

 

MARGALIDA CERDÀ MORAGUES 
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ANNEX 4 : MEMÒRIA CURS 2016-17 ESPECIALISTES 

 
CONSECUCIÓ DELS 

OBJECTIUS, 
CONTINGUTS,... 

ADEQÜACIÓ DE LA 
METODOLOGIA 

ADEQÜACIÓ DELS RECURSOS/ESPAIS PROPOSTES DE MILLORA 

LLENGUA ANGLESA 

 
S’han assolit 
majoritàriament 
 
 
 

S’ha continuat amb la 
metodologia participativa i 
lúdica i s’ha començat a 
treballar algunes 
estructures de treball 
cooperatiu 

Hem trobat a faltar l’auxiliar de conversa com a 
referent lingüístic dels alumnes. 

- Seguir amb els 
desdoblaments  
-Potenciar més l’expressió 
escrita. 
-Les sessions d’Educació 
Infantil  haurien d’esser de 60 
min. 

EDUCACIÓ FÍSICA 

Els objectius mínims 
han estat assolits per 
tots els alumnes. 
 
 

La metodologia utilitzada 
ha estat adequada, 
facilitant que  els alumnes 
assoleixin els objectius 
mínims d’EF i ser eficients 
amb les competències 
bàsiques associades a l’EF. 

-Els recursos materials són suficients i variats. 
- Disposam de poc lloc els dimarts i dijous en cas 
de pluja, donat que un curs sempre s’ha de 
quedar sense fer EF ja que dos cursos dins el 
porxo no hi caben i el gimnàs està ocupat per 
infantil. 
-Això també fa que a l’estiu disposem de poc lloc 
d’ombra i els alumnes no poden aguantar ,amb la 
calor que fa, tant de temps al sol. 
-El fet de fer el teatre els divendres al menjador 
ha estat molt positiu. 
-La nova pista poliesportiva blava que ens ha 
proporcionat l’ajuntament ens ha facilitat molt 
més les classes d’EF. Faltaria completar-la amb 
les cistelles de bàsquet, així com també millorar 
l’asfalt de la pista de mini-bàsquet i la de bàsquet 
gran. 

 
Els cursos de 5è i 6è puguin 
anar a fer qualque sessió d’EF 
a les instal·lacions del 
poliesportiu. 
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MÚSICA 

Els objectius i 
continguts mínims han 
estat assolits.  
 
 

 S´ha anat adequant a les 
diverses formes 
d’aprenentatge dels grups i 
dels alumnes.  

 Hem pogut ampliar diferents recursos amb nous 
instruments musicals i materials de reutilització.  

-Millorar la planificació de les 
activitats. 
- Proposar noves 
metodologies vivencials i 
lúdiques.  

RELIGIÓ 

Els objectius s’han 
aconseguit, encara 
que no s’han pogut 
donar tots els 
continguts proposats a 
principi de curs ja que 
només es disposa de 
una sessió setmanal 
amb cada grup classe.  
 
 
 
 

Hem començat a fer 
algunes activitats 
mitjançant el treball 
cooperatiu encara que es 
fa un poc difícil ja que 
depèn del nombre de 
alumnes matriculats i en 
algunes classes el número 
és reduït i no és possible. 

-Hi ha moltes mancances ja que a l’aula no 
disposam de pissarra digital ni de conexió wifi. 
Algunes activitats programades ( power points, 
pel·lícules, vídeos,…) s’han hagut de fer des de 
l’ordinador personal,  el que fa que la visió no 
sigui l’adequada. No es poden fer activitats amb 
tic (grupals o individuals,…). 
-La disposició de l’aula fa que no sigui possible fer 
feina en grups.  

- Per al curs vinent intentar 

treballar des de principi de 

curs utilitzant la metodologia 

del treball cooperatiu 

almanco 1 o 2 sessions al mes.  

- Fer participar a algunes 

persones que ens puguin 

aportar informacions o 

continguts relacionats amb 

l’àrea de religió. 

- Participar o organitzar 

alguna activitat solidària 

almanco amb els alumnes 

més grans.  
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ANNEX 5: PROJECTE “EL TEATRE A L´ESCOLA”- CURS 2016-17 
 

     CRITERIS D’AVALUACIÓ    GRAU D´ASSOLIMENT                    PROPOSTES DE MILLORA   

- Apreciar les normes de convivència, 
aprendre a actuar d’acord a aquestes. 

Els alumnes han estat respectuosos amb les actuacions 
dels seus companys i s’ha creat un ambient idoni per 
fomentar aquest punt. 

 Seguir perseverant en la motivació de l’alumne 
respecte al seu paper i als del altres. Usar 
l’escenificació com a eina de treball. 

- Expressar-se amb correcció, claredat i 
precisió. 

 S’ha treballat bé.   Seguir treballant.  

- Utilitzar de manera apropiada la llengua i 
desenvolupar hàbits de lectura. 

Els alumnes han treballat el contingut i significat del seu 
paper de manera satisfactòria.  

Seguir treballant . Implementar el paper del guió 
escrit com a eina teatral per a la caracterització dels 
personatges i de l’escenificació en els cursos en què 
sigui possible. 

- Desenvolupar hàbits de treball individual i 
d’equip, d’esforç i responsabilitat. 

S’ha treballat molt bé i amb molta motivació per part de 
tots en des d’allò individual fins a allò col·lectiu. 

 Seguir amb la mateixa motivació una percepció de 
la  col·lectivitat. 

-   Adquirir actituds de confiança en ell 
mateix, sentit crític, iniciativa personal, 
curiositat, interès i creativitat en 
l’aprenentatge. 

S’ha perseverat positivament en la iniciativa de cada 
infant tenint en conte el paper que li fa ganes realitzar i 
com vol actuar. També tenint en compte les necessitats 
dels altres i les iniciatives que se proposen entre tots .  

Aprofundir amb l´eina que suposa el teatre i el joc 
que dona en l’àmbit d´aquest objectiu en concret.  

- Mostrar habilitats per a la prevenció i per a 
la resolució pacífica de conflictes.  

Quan ha sortit un conflicte sempre s’ha solucionat 
reforçant l’autoestima i s’ha aprofitat per un nou 
aprenentatge en positiu, de manera satisfactòria. 

Usar la escenificació per treballar les tensions i 
emocions en un sentit positiu. 

- Participar en el coneixement, comprensió i 
respecte de les diferents cultures i 
persones 

Han treballat tots els grups de 2n, 3r, 4t, 5è i 6è.  Usar el recurs teatral a nivell internacional en les 
seves característiques i oportunitats culturals 
pròpies.  

- Participar a la Mostra de teatre.  Han participat a la Mostra  els grup de 2n A, 3rs, 4ts 5ès i 
6és, al Claustre del Convent.  
Els alumnes de 4t ho han  al Centre de Joan Mas, amb la 
finalitat d´ensenyar , fer participar als pares i sensibilitzar-
los de la importància del teatre com a eina de 
desenvolupament.  

 
 Cap.  
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ANNEX 6 : PROGRAMACIÓ DE LA COMISSIÓ DE FESTES 

 

Les actuacions de cada una de les festes impliquen fer una reunió per organitzar les activitats que es duran a terme per cicle o a nivell de tot el 

centre, després es canalitza tota la informació a través de circulars informatives a tota la comunitat educativa. 

FESTA OBJECTIU TEMPOR. RESPONSABLES RECURSOS AVALUACIÓ 

Verges Conèixer les tradicions i 

treballar en CB 

17 d’octubre EI 

21 d’octubre EP 

Comissió de festes. 

Tutors de 6è. 

Famílies dels alumnes 

de 6è 

Material adient L'objectiu està assolit. Així i tot sempre  s'ha de tenir en 

compte la proporció dels ingredients amb els nombre de 

nins de 6è. 

Fireta Fomentar l’activitat de 

vendre i comprar 

13/11/15 Comissió de festes 

Mestres de 6è 

Recaptar material 

usat 

Molt bé. 

Nadal i 

xocolatada 

- Aprendre cançons.  

- Fomentar la 

participació 

22/12/15 Comissió de festes 

Mestra de Música 

Mestres 

APIMA 

Nadales, instrument 

i material per la 

xocolatada 

Degut a la pluja els alumnes d E.I quedaren a cantar  

l´escola.  Els grups Primaria van  anar a l´esglèsia de La 

Parròquia a realizar el concert nadalenc de cada any.  

Sant Antoni Escriure i aprendre 

gloses 

16 gener Comissió de festes 

 Mestres 

Fogueró, instrument 

i menjar 

El fogueró de primaria es va fer al pati de bicicletes.  

Participaren  els xeremiers i dimonis com cada any. 

La Pau Conscienciar de la 

importància de la 

solidaritat 

30 de gener Comissió de festes  

Mestres   

 

Recollida de 

material adient 

Els alumnes  de Primaria participaren amb diferens 

activitas per a AFAMA. Redaccions, dibuixos..(Primer 

Cicle)un taller i  pastissos ( cinqùe curs) i un Concert de 

Música realitzat pels alumnes de 4t i 6é.  

Carnestoltes Fomentar la reutilització 

per gaudir de la festa 

3 de març Comissió de festes 

APIMA 

Roba de casa Participació d´un grup d´animació per a E.I i  primers, i 

un DJ per a la resta de cursos.  

Dia del llibre Fomentar l’hàbit lector. 

Conéixer la biografia  i 

obres de Julio Verne.  

13-23 abril Comissió de festes 

Mestres 

Llibres, pel.licules, 

contes, murals, 

dibuixos... 

Primer cicle feren punts de llibre i feinetes  relacionades 

amb l´autor.. 

Els de Segon Cicle van fer  treballs, il·lustracions ,estudi 

de la seva vida i obres i una exposició.  

Festival fi de 

curs 

Treballar l’expressió 

corporal com a part de 

l’Educ. Artíst. 

 22 de juny Comissió de festes 

Mestre música i 

claustre 

Cançons, vestuari  La presentació del Festival va a càrrec dels alumnes de 

6è els quals realitzen  petites representacions teatrals .  
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ANNEX 7 MEMÒRIA TIC / WEB 

CURS 2016/2017 

 

Objectius establerts Mesures preses Grau d’assoliment 

Potenciar l’ús de les noves 
tecnologies com a eina de 
treball en el procès 
d'ensenyança-aprenentatge. 

S'ha completat a tota la Primària 
l'utilització de les PDI  i a Infantil es 
disposa de tres.  

Satisfactori.  

Emprar els dispositius digitals 
a la tasca quotidiana i a les 
activitats de l'aula. 

L'equip educatiu utilitzen els 
ordinadors i les pissarres digitals en 
la seva tasca diària : per elaborar 
programacions, activitats pels 
alumnes, controls, fitxes, etc. 

Satisfactori.  

 Afavorir l'ús de la tecnologia 
per part de la comunitat 
educativa en els seus canvis 
d'informacions amb el 
centre: sol.licituds, 
informacions d’interès, 
convocatòries, etc.  

Durant el curs s'han anant 
introduint a la Plana Web de 
l'escola una sèrie d'informacions: 
ajudes, sol.licituds, etc i a l'intranet 
també es poden disposar de 
documents i formularis d’interès. 
 

Satisfactori. 

Solucionar , amb els recursos 
de que es disposi, les 
possibles avaries i problemes 
sorgits en el material 
informàtic del Centre.  

Al llarg del curs han sorgit 
problemes tècnics amb alguns 
ordinadors que s'han anant 
arreglant. Només queda solucionar 
alguns petits errors i arreglar el 
tema de la Wifi a nivell de centre.  
Per una altra banda, s'ha substituït 
la línia analògica de coure per una 
línia de Fibra Òptica ja que la xarxa 
d'internet anava molt lenta i 
teníem problemes a l'hora 
d'utilitzar les TIC en el procés 
d'ensenyança-aprenentatge. 

Satisfactori. 

Assessorar i motivar a l'equip 
de professors en l'ús dels 
ordinadors.  

Així com han sorgit alguns dubtes 
en l'ús de les TIC s'ha ajudat al 
professorat sempre que s'ha pogut 
i s'ha motivat per tal de que  
continuïn emprant les noves 
tecnologies a la seva activitat 
quotidiana. 

Satisfactori. 

Millorar, actualitzar i adquirir 
maquinari en funció de les 
necessitats del centre.  

S'han actualitzat alguns ordinadors 
i s'han instal·lat dues pantalles 
digitals ; una a 1rA i l'altra a Infantil 

Satisfactori. 
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4 anys.  

Dinamitzar la Plana Web del 
Centre.  

 S'ha anant actualitzant la Plana 
Web a través d'informacions, 
notícies d’interès, etc. 

Trobam que aquesta Plana 
no és ni funcional ni 
pràctica, ens plantejam la 
seva renovació. 

 

Propostes de millora: 

- Adquirir 5 o 6 carregadors Cisco Aironet, ja que els que disposam estan en mal 

funcionament lo que provoca no disposar d'una xarxa Wifi per tot el centre.  

- Renovació d'alguns equips informàtics que estan obsolets per altres de nous.  

- Renovació de la Plana Web de l'escola ja que la que tenim no resulta pràctica ni 

funcional  i ens genera alguns problemes tècnics.  

- Els ordinadors de 5è i 6è que tenguin com a sistema operatiu Ubuntu s'haurien de 

canviar a Windows. 
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                          CEIP JOAN MAS 
                            Carretera del Port s/n 

                                         ceipjoanmas@educaib.eu 

                                                     971534630 

 

 

ANNEX 8: MEMÒRIA ESCOLA MATINERA CURS 2016/2017 

 

Els objectius proposats s´han assolit de forma satisfactòria. Les activitats 

desenvolupades han estat lúdiques (contes, jocs, manualitats...).  Els més grans 

han pogut fer activitats lliures com:  llegir, repassar continguts escolars... 

En quant a recursos humans hi ha hagut una monitora que ha desenvolupat la 

tasca sense cap incidència. 

L´espai ocupat ha estat una aula de primer per tant han tingut a l´abast abundants 

recursos materials i espacials que han facilitat el bon funcionament del projecte. 

El grau de satisfacció de les famílies que han gaudit del servei ha estat molt 

positiu i s’espera un increment de nombre d´usuaris de cara al curs vinent. 

 

 

                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                     

mailto:ceipjoanmas@educaib.eu
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ANNEX 9: Informe d’anàlisi del Pla de Convivència 
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ANNEX 10 : MEMÒRIA DE FISIOTERÀPIA 

CURS 2016-2017 

Durant el present curs s’ha fet intervenció de fisioteràpia al centre per tal de donar suport a un 

nin de 4t. d’EP, i una alumna de 6è d’EI.  

La intervenció ha estat dirigida a facilitar l’accés del nin al currículum, i s’han realitzat amb 

l’alumne 2 sessions setmanals d’uns 45 i 30 minuts respectivament (una d’elles dins la classe 

d’educació física) per treballar els objectius proposats a principi de curs, així com 1 sessió 

setmanal a l'alumna d'infantil amb un treball  d’experimentació amb el seu entorn físic i treball 

corporal. S’han fet servir materials i espais del propi centre, adaptant el material quan ha estat 

necessari  i donant resposta, dins el possible a les demandes del personal docent i de suport que 

intervé amb els alumnes, així com a la família dels nins, directament o per mitjà de la tutora.  

En el cas de l’alumne ha estat necessari fer adaptacions importants pel desplaçament en 

distàncies llargues, amb la introducció d’una cadira de rodes, així com també l’ús de cadira 

Joëlette coordinant la sortida amb voluntaris de la Creu Roja, en sortides en muntanya. Serà 

important fer una previsió de cara al curs que ve de les necessitats del nin en el centre, tant a 

nivell personal com material. 

S’han fet també coordinacions externes en el cas de la nina amb altres serveis en què rep 

fisioteràpia. 

Crec que és molt positiu poder fer una feina conjunta amb els equips de suport/orientació, 

tutors, i personal d’educació física del centre, per la qual cosa propose realitzar alguna 

coordinació d’equip per cada nin. 

 

Vull destacar la actitud participativa i col·laboradora del personal docent i no docent del centre. 

 

Bon estiu!! 

 

Pollença, 6 de juny de 2017. 

 

Yolanda Ródenas Roberto. 

Fisioterapeuta Conselleria d’Educació i Universitat. 
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ANNEX 11 : MEMÒRIA CENTRE CURS 2016-2017 

 

Centre: CEIP JOAN MAS 

 
OE: Melania Busquets Dies d’atenció: setmanal (dijous) i el segon i quart divendres de cada mes 

dl  dm  Dc  dj X  dv    

PTSC: Jaume Ferrà Dies d’atenció: Dijous 
           Preferent setmanal  
           Preferent quinzenal X 
           No preferent   

 

1.FUNCIONS DELS SERVEIS D’ORIENTACIÓ 

1.1 FUNCIONS DE SUPORT ESPECIALITZAT ALS CENTRES 
 

A1. Oferir assessorament especialitzat a través dels diferents òrgans de coordinació del centre. 
a) Assessorar i col·laborar en l’organització i funcionament dels centres per formular i posar en pràctica una resposta 

educativa ajustada a la diversitat. 

 
Objectius Activitats realitzades Valoració 

a.1. Col·laborar amb l’Equip Directiu en 
aspectes organitzatius i funcionals del Centre  
 

- Reunió amb l’equip Directiu per consensuar el pla de treball 
de l’EOEP i la memòria final. 
- Assessorament sobre necessitats i prioritats del Centre. 
- Assessorar sobre dinàmiques d’organització de suports. 

- Col·laboració en la dinamització de la tasca de tutoria. 

- Coordinació amb el servei d’Inspecció. 

 

Es va realitzar una reunió amb l’equip  de suport i cap d’estudis 
per consensuar el pla de treball de l’EOEP tenint en compte la 
memòria del curs anterior, les instruccions per a l’organització i el 
funcionament dels centres d’educació infantil i primària i les 
instruccions pel funcionament dels EOEP i OC del curs 16/17 i 
s’ha lliurat la memòria a final de curs. 
S’ha prioritzar la tasca d’avaluació psicopedagògica i el 
seguiment de l’alumnat NESE. 

S’ha realitzat per part de l’EOEP una xerrada informativa pel 
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claustre per recordar les instruccions del SAD respecte a 
l’alumnat NESE i alumnat NO NESE amb altres dificultats i 
explicar les funcions de l’EOEP.  

b) Col·laborar en els processos d’elaboració, desenvolupament i avaluació i revisió dels diferents projectes del centre. 
 

Objectius Activitats realitzades Valoració 
b.1. Col·laborar en els processos d’elaboració, 
desenvolupament i avaluació i revisió dels 
projectes de centre. 
 

- Assessorament en els aspectes d’atenció a la diversitat del 
projectes de centre. 

Des de la coordinació amb el centre a principi de curs no s’ha 
prioritzat aquest aspecte sinó l’atenció a les demandes 
psicopedagògiques i el seguiment de l’alumnat 

c) Assessorar els equips directius en les tasques i decisions relatives a l’organització i el funcionament del centre pel que fa a 
l’atenció a la diversitat. 
 

Objectius Activitats realitzades Valoració 
c.1. Assessorar i col·laborar en l’establiment 
de mesures i actuacions preventives i detecció 
de necessitats educatives 

- Reunions amb l’equip directiu 
- Aportació de documents i eines de detecció de necessitats 
- Assessorament per a la implementació de programes i 
mesures per a organitzar la resposta educativa. 
 

S’han aportat documents i eines de detecció de necessitats a 
l’equip de suport del centre o als tutors davant sospites 
concretes. 
S’han realitzat freqüents reunions amb la cap d’estudis.  

d) Orientar a l’hora d’establir mesures d’atenció a la diversitat de promoure practiques d’educació inclusiva i de millorar la 
convivència, la innovació educativa, l’acció tutorial i l’orientació acadèmica i professional. 
 

Objectius Activitats realitzades Valoració 
d.1.Participar i col·laborar en la CCP en 
l’assessorament  de  mesures d’atenció a la 
diversitat, acció tutorial,... amb documents 
relatius a les mesures d’atenció a la diversitat 

- Participació en les reunions CCP. 
- Revisió de diferents documents de centre. 
- Aportació bibliogràfica / documentació / orientacions. 
- Donar suport a la posada en pràctica del pla d’atenció a la 
diversitat. 

No es va pactar aquesta funció quan es va elaborar el pla. 

d.2.Col·laborar des de l’Equip de suport en 
l’elaboració, seguiment i implementació del pla 
d’actuació anual. 

- Reunió de l’equip de suport. 
- Aportació d’un guió de feina. 
- Aportació bibliogràfica i legislació. 

- Recull de les propostes de millora que consten en la memòria 
del curs anterior. 

- Revisió i avaluació del Pla d’Actuació. 

S’han realitzat reunions setmanals amb l’equip de suport, on 
s’han anat prioritzant les demandes i la feina de l’EOEP de 
forma conjunta, informant del guió de feina. S’ha assessorat en 
quan a la legislació sempre que s’ha demanat.  Es valora com a 
molt positiva la feina de l’ES del centre.  

 

 

No es va pactar al pla d’actuació (d3).  
d.3. Col·laborar amb altres estructures de 
coordinació dels centres (equips de cicle...) 

- Participació en les reunions de cicle. 

- Assessorament en l’elaboració de la concreció curricular del 
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centre.  

S’han elaborat reunions amb els tutors pels alumnes dels que 
s’ha fet demanda d’avaluació o dels que s’ha sol·licitat 
d’intervenció de l’EOEP o dels que es fa  seguiment per 
presentar NESE o NO NESE però requereixen d’alguna 
actuació.  

 

S’han realitzat reunions amb la cap d’estudis per aquets 
aspectes així com la coordinació amb l’equip de suport sempre 
que ha estat necessari, la psicòloga de l’SMOE que és membre 
de l’ES ha realitzat sociogrames i sessions de prevenció a 
diferents cursos.  

d.4. Assessorar en l’elaboració, revisió i 
implementació a l’acció tutorial. 

- Reunió amb els tutors/es amb l’elaboració, revisió i 
implementació del PAT. 

 

 

 

d.5. Promoure pràctiques d’educació inclusiva 
i de millora de la convivència. 

- Col·laboració en la comissió de convivència. 

e) Proporcionar als centres i als mestres indicadors i programes de prevenció i detectar dificultats i problemes de 
desenvolupament personal, social i d’aprenentatge, i de necessitats específiques de suport educatiu. 
 

Objectius Activitats realitzades Valoració 
e.1 Proporcionar al centres, mestres i 
professorat indicadors i programes de 
prevenció. 

- Aportar propostes, guions, ... d’indicadors de programes de 
prevenció. 

- Establiment d’indicadors perquè el professorat pugui detectar 
una problemàtica sociofamiliar. 

No s’han proporcionat programes de prevenció malgrat si 
que s’han proporcionat indicadors per assessoraments 
d’alumnes concrets en el marc de les reunions de suport. 
S’ha prioritzat l’atenció a les demandes.  
 

 
 

 

A.2. Atendre i fer el seguiment dels alumnes amb NESE. 
 

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

a.1 Participar en el seguiment de 
l’evolució d’alumnes amb NESE i d’altres 
que es consideri necessari. 

- Reunions Equip de suport-tutors. 
- Valoració de l’adequació d’objectius i recursos establerts 
per alumnes amb adaptacions curriculars. 
- Participació en el seguiment d’alumnes amb problemàtica 
sociofamiliar. 

S’ha participat en el seguiment de l’evolució d’alumnes amb NESE i 
d’aquells alumnes que no són NESE però que presenten alguna dificultat 
mitjançant les reunions de suport. 
S’ha valorat l’adequació d’objectius i recursos establerts per els 
alumnes, mitjançant reunions de suport o coordinacions amb tutora i 
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- Col·laboració des de l’equip de suport en el registre 
d’actuacions realitzades i previstes, a través de la graella 
d’intervencions de centre 

- Actualització de llistats d’alumnes amb NESE, associades 
a NEE, DEA i AACC. 

- Previsió dels recursos personals de l’equip de suport. 

- Actualització de la documentació dels alumnes. 

- Elaborar informe d’intervenció 

revisions d’informes individuals NESE.   
S’ha participat en el seguiment d’alumnes amb problemàtica socio-
familiar, mitjançant la coordinació amb ES o ED i fent entrevistes amb 
els pares quan ha estat necessari i derivació als serveis pertinents.   

S’han seguit les instruccions que marca la conselleria per a la previsió 
de recursos personals de l’equip de suport i s’han fet les observacions 
corresponents al gestib. 
Es va fer un escrit per part de l’EOEP a la conselleria per sol·licitar més 
PT al centre.  
S’han fet fitxes de seguiment individual per cada alumne amb el que s’ha 
fet alguna actuació (figuren als expedients de l’EOEP).  
S’ha fet una graella de seguiment de centre.   
S’han actualitzat els llistats dels alumnes amb NESE associades a NEE, 
DEA i AACC.  
S’han revisat diversos casos d’alumnes que ja presentaven  NESE:  
2 alumnes amb NEE per RM, una ha passat NEE per TEA i l’altra NEE 
per DI.  
1 alumne amb NESE associades a DEA per TDAH del que s’ha fet 
protocol de EADISOC i s’ha conclòs que presenta NEE per TEA.    
1 alumne amb DEA del que s’ha fet revisió per canvi d’etapa i s’ha donat 
de baixa de TGL i ha passat a ser escolarment tipificat com DEA per TA. 
S’ha col·laborat amb la actualització de la informació de 8  alumnes 
NESE  que canvien d’etapa per passar a secundària i es farà el traspàs 
d’informació a l’orientador/a de l’IES. (2 NEE, 2 DEA, 1 CP/HE, 3 IT). 
D’un dels alumnes amb IT s’ha fet avaluació psicopedagògica pendent 
de concloure per sanitat 
De tots els alumnes als que fet avaluació s’ha fet informe d’intervenció 
per part de l’EOEP ( quan no s’ha fet informe psicopedagògic).  
En total s’ha intervingut amb 47 alumnes: 8 amb NESE associades a 
NEE, 14 amb NESE associades a DEA, 1 amb NESE associades a 
AACC, 7 amb NESE associades a IT, 2 amb NESE associades a CPHE i 
15 que no són NESE però han necessitat del seguiment per part de 
l’EOEP.  

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

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

No hi ha alumnes amb escolarització combinada al centre.  
S’ha fet coordinació amb el CEE ja que es va fer previsió de que una 
alumna tal vegada passaria a modalitat combinada, però finalment es va 
fer proposta de escolarització ordinària.  
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a.3. Actualització dades del GESTIB. 
 

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

S’han actualitzat els llistats al primer trimestre i  quan hi ha hagut canvis. 
En quan a la previsió de recursos personals s’han realitzat les 
observacions pertinents al lloc que s’ha habilitat a tals efectes al gestib.  
Es faran les sol·licituds d’ATE per 3 alumnes amb NEE que en 
necessiten dins els terminis establerts per la Conselleria.  
Baixes:  
Aquest curs s’ha realitzat una baixa de DEA associades a TGL que ha 
resultat alta de DEA associades a TA i s’ha fet la documentació que se’n 
deriva i s’ha enregistrat el canvi al gestib.  
S’ha detectat un alumne amb AACC a aquest centre, les dades han 
estades introduïdes al Gestib. 
L’OE ha actualitzat les dades del gestib dels alumnes amb NEE,  DEA i 
AACC sempre que hi ha hagut un canvi .  
El PTSC ha actualitzat les dades relatives a CP/HE i IT. S’ha donat de 
baixa a un alumne de NESE per IT i a passat a ser escolarment tipificat 
com alumne amb NESE associades a CP/HE. 
 

b) Coordinar el procés d’avaluació psicopedagògica dels alumnes per identificar necessitats especifiques de suport educatiu i 
participar-hi (art 38.8 39/2011). 

Objectius Activitats realitzades Valoració 
b.1. Atendre les demandes d’avaluació 
psicopedagògica i les valoracions 
d’alumnes no escolaritzats o amb 
escolarització irregular que sol·liciten plaça 
Nee, excepte els casos de 2n cicle d’ÈI 
dels quals la sol·licitud es presenti 15 dies 
abans de el procés d’admissió 
 

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

.  
La coordinació amb l’equip de suport és setmanal. Les demandes 
d’avaluació les recull l’equip de suport. A les reunions  s’analitzen 
les diferents demandes dels tutors. S’han prioritzat i temporalitzat 
segons cada cas. Es valora com molt positiva la feina de l’equip 
de suport tant en el recull com en l’agilització/col·laboració amb 
les avaluacions. 
Des del centre  s’han realitzat o iniciat  20 demandes d’avaluació 
psicopedagògica (d’aquestes una ha estat motivada per la família 
i una altra per sanitat).  
D’aquestes demandes: 1 està pendent de concloure per part 
d’EADISOC, 5 per part de sanitat la majoria per UCSMIA. 2 han 
resultat ser alumnes amb NESE associades a DEA un per TA i 
l’altra per TDAH. ·3 han resultat canvi de tipologia NESE: 1 ha 
passat de TDAH a TEA, una altra de RM a TEA i la darrera de 
RM a DI.  1 alumne ha passat de NO NESE a NESE associades 
a AACC 
De totes elles, s’ha fet la devolució de la informació a les famílies  
i al centre i s’han fet els informes d’intervenció amb les 
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orientacions pertinents per tal de participar en el disseny de la 
resposta educativa. De 4 d’elles s’ha fet informe psicopedagògic i 
dictamen. 
Queden 8 demandes pendents d’acabar de les quals s’ha fet, en 
totes elles, alguna actuació (coordinació equip de suport, 
administració de proves psicopedagògiques o anàlisi de les 
realitzades per l’ES, observació a l’aula, orientacions, entrevistes 
familiars, coordinacions amb els tutors,etc). 
A part de les demandes s’han fet 15 intervencions per  alumnes 
nous, és a dir pels quals no es feia seguiment, i 12 pels quals ja 
es feia seguiment  que presenten alguna dificultat ja siguin: 
coordinacions amb membres de l’equip de suport, donar 
orientacions, anàlisi de proves psicopedagògiques, entrevistes 
familiars, etc.  
 

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

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

 El present curs hi ha hagut dos alumnes amb NEE que canviï 
d’etapa educativa a secundària, dels dos s’ha actualitzat 
l’avaluació psicopedagògica i s’han elaborat els informes 
psicopedagògics i dictàmens pertinents. 
Una alumna amb RM canvia d’etapa a EP, s’ha fet la revisió i 
canviat el dictamen per NEE associades a DI. 
A part dels alumnes amb NEE s’ha col·laborat amb la 
actualització de la informació de 5  alumnes NESE  que canvien 
d’etapa per passar a secundària i es farà el traspàs d’informació a 
l’orientador/a de l’IES. ( 2 DEA, 1 CP/HE, 3 IT). D’un dels 
alumnes amb IT s’ha fet avaluació psicopedagògica pendent de 
concloure per sanitat.  

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

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

S’ha sol·licitat UVAI de NOUSIS per 3 alumnes. S’ha sol·licitat 
UVAI de Gaspar Hauser per una alumna.  
S’han realitzat coordinacions amb la fisio que ve al centre dels 
alumnes pels quals intervé.   
S’ha realitzat coordinació amb pediatria, neuropediatria, salut 
mental, svap en els casos que ha estat necessari.  
S’han elaborat dels informes necessaris per traspassar la 
informació a aquest serveis.   
S’han realitzat coordinacions amb SSSS. 

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

- Aplicació del protocol corresponent. No es va pactar al pla. S’han fet dues demandes d’avaluació 
psicopedagògica al centre per sospita d’AACC, un alumne ha 
resultat NESE associades a AACC i l’altre demanda està 
començada però pendent de finalitzar.  
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c) Elaborar l’informe psicopedagògic quan s’identifiquin necessitats educatives especials o altes capacitats i si escau el 
dictamen d’escolarització (art 20.10 39/2011). 
 

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

- Lliurament centre educatiu. 
S’han realitzat 6 informes psicopedagògics i s’han lliurat al centre 
educatiu, 5 d’alumnes amb NEE i 1 d’un alumne amb AACC. 

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

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

Durant el curs es van revisant conjuntament amb els tutors o 
equip de suport informes individuals de NESE del centre. 
S’ha recordat al centre que la responsabilitat d’aquets informes 
és del tutor i que les instruccions marquen que tenen caràcter 
anual.  
S’han signant  els que tenen ACS significatives o s’ha intervingut. 

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

S’ha fet i lliurat al centre l’informe d’intervenció de tot l’alumnat 
del que s’ha fet l’avaluació psicopedagògica i no ha resultat NEE 
o AACC, ja que d’aquets alumnes s’ha fet informe 
psicopedagògic. 

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

- Complimentació del dictamen . 
- Signatura dictamen. 

S’han realitzat 6 dictamens d’escolarització que s’han enviat al 
SAD. (5 NEE, 1 AACC). 
 

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

- Donar d’alta l’alumnat amb NEE en el GESTIB. Es fa durant el curs. 

c.6. Elaborar informes de baixa de NEE.  
 

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

Durant aquest curs no hi ha hagut cap baixa de NEE si bé si 
canvis de tipologia de NEE.  

 
 

 

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

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

- Divulgació de materials i altres experiències. 

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

S’ha exposat a les reunions d’equip de suport el resultat de les 
coordinacions amb serveis del sector pel que fa a programes o projectes 
de prevenció que s’han posat en marxa al Municipi com es ara Programa 
de reforç escolar de l’SMOE i El programa de centres Oberts d’activitats 
d’oci 

S’han realitzat un seguit d’Escoles de Pares per tal de fomentar 
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l’apropament entre el centre i les famílies amb els objectius de prevenir 
l’Absentisme i donar eines a les famílies per reforçar l’autonomia dels 
nins en aspectes socioeducatius. Al centre i en col·laboració amb el 
Policia Tutor i l’EMO dels SSSS s’han realitzat  accions amb els pares 
dels alumnes de 6è per tal de fer prevenció en el pas d’Etapa de 
Primària a Secundària.” Prevenció en l’ús de noves tecnologies, 
educació emocional i foment dels hàbits d’estudi i organització a casa” 
 

- 6è: “Prevenció del fracàs escolar. Pas de primària a secundària. 

Com podem ajudar des de casa” 8 de juny de 2016. A les 20’00 

Assistència de 54 pares en total de tots els 6è. Reunió molt 

profitosa on es tractaren qüestions relacionades amb les 

tasques escolars i la prevenció de l’ús de les noves tecnologies 

i conflictes emocionals entre iguals. 

. Molt bona implicació per part dels tutors i de l’Equip directiu i per 
descomptat del Policia Tutor i la EMO de Pollença i l’SMOE. Es proposa 
pel curs que ve. 

b) Col·laborar amb el Programa de 

prevenció i control d’absentisme. 
 

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

S’ha col·laborat en l’aplicació del protocol d’absentisme fent 
assessoraments als tutors i a l’equip de suport. Els pocs casos 
d’absentisme no ha calgut fer intervenció per protocol ja que per motiu 
d’intervenció familiar s’ha resolt. 

c) Col·laborar des de l’equip de suport en 
la informació proporcionada als pares i 
mares d’alumnes amb els quals s’ha 
intervingut. 

- Entrevistes amb les famílies i informació sobre la situació 
educativa de l’alumne. 
- Orientacions educatives en el context familiar en els nivells 
individual i grupal. 
- Informació sobre recursos del sector i derivacions si cal. 
- Coordinació d’actuacions Centre-família.  

S’han realitzat coordinacions amb famílies com a part del procés 
d’avaluació psicopedagògica o per seguiment d’alumnes amb NESE i 
també per intervencions puntuals. En totes elles s’han donat orientacions 
i en algunes d’elles s’han fet derivacions  a recursos del sector.  

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

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

S’han fet coordinacions quinzenals amb l’EMO  dels SSSS de 
l’Ajuntament de Pollença per casos nous i seguiment dels del curs 
passat. Coordinacions via email i/o telefònica amb serveis UCSMIA de 
salut Mental. També s’han fet coordinacions i seguiment de casos amb 
la Mediadora Cultural. S’han fet coordinacions i treball en conjunt amb 
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l’SMOE de l’Ajuntament de Pollença 

e) Col·laborar en les activitats 
encaminades a l’integració dels alumnes 
en desavantatge social, convocatoria de 
beques i ajuts entre d’altres.  

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

El mes de setembre es facilita l’accés a les beques del MEC, es revisen i 
complimenten els apartats de l’EOEP per els alumnes amb NEE 

 
 

Propostes de millora: 

-Es valora com a molt positiva la coincidència del dia d’assistència al centre de l’ l’EOEP i la psicòloga de l’SMOE per facilitar la 
coordinació i la seva assistència a les reunions d’equip de suport del centre, així com de la coincidència del PTSC amb l’educadora de 
SSSS, de cara al curs vinent es considera positiu que es pogués seguir coincidint.  
- Es valora molt positivament disposar d’un temps de coordinació a primera hora amb l’equip directiu, per tant també es proposa la 
continuïtat d’aquesta coordinació.. 
- Es valora com a positiu l’increment de l’atenció al centre per part de l’OE de l’EOEP.   
- Fer la roda de tutors amb els grups que es prioritzin des de l’equip de suport. 
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ANNEX 12 

MEMÒRIA 2016-17 

S.M.O.E 

Àrea d’Educació. Ajuntament de Pollença 

 

INTRODUCCIÓ 

 Ha arribat el moment d’analitzar i fer balanç de la feina feta durant el curs 2016/17, el 

meu darrer curs com a SMOE de l’Ajuntament de Pollença.  

 Com cada curs, l’SMOE es reuneix al setembre amb l’equip de suport per tal de 

consensuar la feina a fer i els casos amb els que intervenir . Un curs més hem seguit amb  la 

línea del treball grupal, per tal de millorar la convivència a les aules i al centre en general i, 

sobretot, prevenir problemes i conflictes entre l’alumnat. Aquest curs hem treballat de forma 

quinzenal amb els dos grups de 5è i 6è tot i que també s’ha fet molta feina de suport a l’EOEP 

en forma d’ajuda en les avaluacions psicopedagògiques. 

 Una de les novetats que s’ha introduït aquest curs és el de realitzar sociogrames a totes 

les aules des de 3er fins a 6è, per tal de que els tutors poguessin disposar de la informació que 

proporciona aquest qüestionari per al seu treball dins l’aula amb l’alumnat.  

 Amb el desig de que la meva feina hagi estat de la vostra utilitat, a continuació vos 

explico una mica la feina feta durant el curs. 

 

FEINA REALITZADA 

1 SOCIOGRAMES A LES AULES DES DE 3er fins a 6è. 
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Com he comentat abans, aquesta ha estat la novetat d’aquest curs. Fins ara, els sociogrames 

només els utilitzàvem quan havia sorgit algun problema a una aula, fins que, a final del curs 

passat, es va pensar que el sociograma podia tenir moltes altres utilitats. Pensam que el 

sociograma pot ser una eina molt útil per als tutors per fer una feina de caràcter preventiu amb 

l’alumnat en qualsevol moment, sobretot amb el model educatiu que s’està implantant a la 

majoria d’escoles “d’aprenentatge cooperatiu”, en el que sovint es fan grups, parelles, etc. i és 

important que tothom es senti a gust a l’aula i al centre. 

En general, el tutors comenten que la informació aportada pels sociogrames els ha estat 

d’utilitat. 

2 SESSIONS DE CONVIVENCIA. 

El tema de la convivència a les aules és un tema que està molt a “l’ordre del dia”; per això, i per 

què creim que és un tema important a treballar, sobretot per prevenir problemes i intentar que 

tothom es senti a gust a l’escola i tengui un ambient d’aprenentatge lo més agradable possible, 

continuam realitzant de forma quinzenal sessions de Convivència amb l’alumnat de 5è i 6è 

 Cinquè 

 Per tal de millorar i reforçar la relació entre els companys, aquest curs, amb l’alumnat de 

cinquè hem treballat temes que, directa o indirectament, poden influir en la convivència a les 

aules com: l’autoconeixement, el coneixement dels companys, els valors, els conflictes de 

valors (dilemes), la discriminació... 

 Tots aquests temes els hem treballat d’una manera lúdica, en forma de jocs, de treballs 

grupals, de debats... de manera que l’alumnat, en general, s’ho passa molt bé, els agrada i 

aprenen moltes coses. 

Sisè 

 Amb els grups de sisè hem treballat el tema de la convivència en si, què es per ells una 

bona convivència, quines coses poden fer per millorar-la... i ho han expressat en forma de RAP. 

A mes a mes també hem treballat a fons l’assetjament escolar amb el visionat i posterior 

anàlisis de la pel·lícula COBARDES. Hem acabat el curs amb una activitat d’acomiadament 
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dels companys del grup en la que s’han dedicat unes paraules en una cartolina que tendran de 

record per tota la vida. 

3 AVALUACIONS PSICOPEDAGOGIQUES 

Una de les funcions importants de l’SMOE en el vostre centre es el suport a l’EOEP en tot allò 

que necessiti, que sol ser, bàsicament en les avaluacions psicopedagògiques. S’han passat 

proves de diferent tipus (capacitat, lectoescriptura i altes capacitats) a un total de 8 alumnes de 

primària. 

CONCLUSIONS I PROPOSTES DE MILLORA 

Ja fa uns anys que al vostre centre les funcions de l’SMOE van orientades bàsicament a la 

millora de la convivència i a la prevenció de problemes de relació a les aules, tasca molt 

important per a que la feina dels docents i l’aprenentatge de l’alumnat sigui el més òptim 

possible. 

Crec que les funcions de l’SMOE al vostre centre són molt útils, per la qual cosa jo apostaria 

per seguir en la mateixa línea, tot i això, com sempre, l’SMOE s’adaptarà a les necessitats del 

vostre centre, tema que es tracta cada curs al setembre. 

De la meva part, i com tots sabeu, sempre he estat a la vostra disposició per fer, d’entre les 

meves possibilitats, tot allò que m’encomanéssiu i de la millor manera possible. 

Amb el desig de que aquests anys, l’SMOE hagi estat un servei útil per vosaltres, em 

despedeixo, tot i que, com sabeu, el serveix no desapareix, sinó que continuarà amb un altre 

professional que segur que ho farà tan bé o millor que jo. 

 Una abraçada a tots!! 

 Antònia Ramis Nadal 

 


