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 1. DIAGNÒSTIC INICIAL 

 1.1- Modificacions en el context del centre 

     El curs 2018/19 comença amb una dotació de professorat de 30 mestres amb jornada comple-

ta, una mestra de l’equip de suport i la mestra de Religió, que tenen mitja jornada. La novetat en 

aquest nou curs és la figura de l’orientadora, que formarà part del nostre claustre i amb una as-

signació de tres dies al nostre centre. 

     Com a personal no docent el centre disposa des dues ATE  tota la setmana durant 7 hores dià-

ries. 

   Quant a la matrícula del centre, comptem amb uns 421 alumnes dels quals 129 són d´ Educació 

Infantil i 292 de Primària.  

  Aquest curs continuam amb doble línia, excepte el curs de 5è d’EI que és de tres línies.   

    

1.2- Principals conclusions globals extretes de la memòria del curs anterior 

  Per poder fer  un diagnòstic inicial i conèixer quines són les necessitats per al curs 2018-19 hem 

partit de les propostes de millora fetes a la memòria del curs 2017-18, juntament amb el projecte 

de direcció que vàrem presentar l’equip directiu. 

A la taula 1 es presenten les propostes recollides a la memòria del curs passat: 

PROPOSTES DE MILLORA FETES A LA MEMÒRIA CURS 2017-18 

a) Actuacions a nivell pedagògic i acadèmic b) Organització del centre 

- Continuar el treball per ambients a l’EI. 
- Revisió de les programacions de CS i Plàstica. 
- Elaborar un pla lector des d’on es treballi: la ve-

locitat lectora, diferents tipus de textos, fer un 
recull de lectures adients a cada nivell educatiu. 

- Treball del càlcul mental. 
- Continuar amb el programa “quinzet” des de l’EI 

fins a tota l’EP. 
- Continuar amb els Tallers a 1r i 2n, i ampliar-los 

a la resta de cursos. 
- Continuar amb la resolució de problemes seguint 

les pautes del programa (En) raonem en parella 
al 2n cicle. 

- Més programari TIC adequat a les diferents àre-
es. 

- Continuar amb els desdoblaments. 
- Continuar amb el Treball de l’aprenentatge coo-

peratiu. 
- Continuar amb la formació encaminada a les 

metodologies actives, també incloure eines TIC i 
eines d’avaluació. 
 

- Tenir present totes les propostes de millora pel que fa 
als horaris (criteris pedagògics) 
- Revisar les programacions i els documents institucio-
nals pendents. 
- Acabar d’implantar el SGQ. 
- Posar a disposició de tots els mestres tota la documen-
tació mitjançant la construcció d’un SITES, i eliminant 
l’antiga intranet. 
- Plans d’actuació de totes les comissions des del princi-
pi de curs. 
- Continuar amb l’elaboració d’una horari amb els espais 
disponibles. 
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c) Atenció a la diversitat d) Convivència escolar 

- Continuar amb els desdoblaments, grups redu-
ïts... ja que els resultats acadèmics s’han mantin-
gut. 
- Realitzar activitats d’Aprenentatge Cooperatiu 
per atendre de manera inclusiva tot l’alumnat. 
- S’hauria d’establir un calendari de reunions amb 
l’Equip de suport per cicles. 
- Elaborar eines d’avaluació diferents. 

- Recordar les normes de convivència a les reunions 
inicials amb els pares. 
- Iniciar activitats com  l’assemblea (pràctiques restaura-
tives). 
- Organitzar xerrades amb les famílies sobre la impor-
tància dels hàbits i les normes a casa. 
- A l’EI continuar amb l’entrada relaxada. 
- Continuar amb el Projecte de pati. Tres cops a la set-
mana. 

e) A nivell d’equipament, recursos i infraes-
tructura del centre. 

f) Comunitat escolar i projecció exterior 

-Revisar el material informàtic per cicles trimes-
tralment. 
-Comprar els alimentadors elèctrics que falten de 
les antenes WIFI. 
-Adquirir més ordinadors i les pantalles digitals de 
les aules de 4t d’EI. 
- 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 fan 
malbé  els materials d’EF. 
- Reformar la cuina del pati d’EI 
Sol·licitar a l’Ajuntament: 
- Arena per a l’arener del pati d’EI. 
-  El condicionament de l’espai previst per a l’hort 
escolar i dels jardins de tot el centre. 
-  Revisar: totes les baranes, les persianes, rajoles, 
porter automàtic. 
- Pintar: columnes i passamans del pati d’EI 
- Posar barana de seguretat a les escales de 6è EI. 
- Posar estructures noves als patis. 
- Prevenció de la processionària. 
- L’enrajolat de tot el centre. 
 

- Dur a terme, en un dia o diferents dies, la jornada de 
portes obertes per a famílies dels nostres alumnes per 
poder ensenyar a les famílies totes les activitats que es 
duen a terme a les diferents etapes educatives. 
- Organitzar activitats didàctiques on puguin participar 
les famílies. 
- Organitzar xerrades, escola de pares... per part de pro-
fessionals. 
- Seguir millorant la nova pàgina web. 
- Animar els tutors/es que encara no tenen blogs a la 
web de l’escola que creïn el seu. 
- Impulsar la comissió TIC amb la participació de mestres 
que tenguin coneixements en aquest àmbit. 
- Continuar fent activitats que fomentin el coneixement 
del que es fa a les nostres aules. 
 

        Taula 1 

Aleshores, vistes les propostes fetes a la Memòria del curs 2017-18 i el Projecte de direcció, els 

objectius i les corresponents actuacions s’enfocaran en els següents àmbits: 

- Àmbit acadèmic i pedagògic. 

- Àmbit d’organització i gestió. 

- Àmbit de la convivència i de relació amb tota la comunitat. 

- Àmbit de relacions institucionals i projecció exterior. 
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2- OBJECTIUS GENERALS PER AL CURS 2018-19 

Els objectius generals plantejats dins cada àmbit seran els següents: 

- Àmbit acadèmic, relacionat amb el rendiment acadèmic 

Obj. A.1: Millorar els  resultats acadèmics dels alumnes  per assignatures i grups. 

Obj. A.2 : Millorar els resultats de l’alumnat amb ACNS i amb ACS. 

Obj. A.3 : Millorar els resultats de l’avaluació diagnòstica ( valoració sobre 100). 

- Àmbit pedagògic 

Obj. B: Impulsar i millorar els projectes i plans metodològics innovadors que es duen  a terme al 

centre: teatre, hort escolar, treball per ambients, aprenentatge cooperatiu, tallers... 

Obj. C: Millorar l’atenció a la diversitat. 

- Àmbit d’organització i gestió. 

Obj. D: Implantar el Sistema de Gestió de Qualitat per tal d’anar millorant els diferents processos 

que intervenen en l’organització i gestió del centre. 

Obj. E : Millorar la coordinació mitjançant una organització i optimització dels  recursos humans. 

Obj. F: Optimitzar de forma eficaç tots els recursos materials i els espais per tal d’obtenir el mà-

xim profit. 

-Àmbit de la convivència i de relació amb tota la comunitat. 

Obj. G :Crear un clima d’acollida, confiança i afecte entre tota la comunitat educativa (mestres, 

alumnes i famílies) que faci possible la satisfacció en el treball i  la implicació de tots en el projec-

te educatiu. 

Obj. H : Fomentar la relació i la participació de les famílies amb i en el centre. 

- Àmbit de relacions institucionals i projecció exterior. 

Obj. I : Afavorir la col·laboració amb les institucions de l’entorn. 

Obj. J: Promoure la projecció exterior del centre i la divulgació dels projectes que s’hi realitzen. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                    7 

3- MESURES PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS PROPOSATS. 

3.1.  Pla estratègic proposat en relació amb el rendiment acadèmic de l’alumnat. 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS 
INDICADORS 

D’ASSOLIMENT 
ACCIONS / MESURES PER A 

LA SEVA CONSECUCIÓ 
TEMPORIT. 

RESPONSA-
BLES 

RECURSOS 

Obj. A.1: MILLORAR ELS  RESULTATS ACADÈMICS DELS ALUMNES  PER ASSIGNATURES I GRUPS 

MP 1 Millorar la competèn-
cia lingüística en llen-
gua catalana i caste-
llana a nivell 
d’expressió escrita, a 
nivell de comprensió 
lectora i oral 

 
 
- % d’aprovats i suspe-
sos a cada avaluació de 
les àrees de català, 
castellà, matemàtiques 
i llengua anglesa. 
- Mitjana de les notes 
de les àrees de català, 
castellà, matemàtiques 
i llengua anglesa. 
- % d’aprovats i suspe-
sos, i les mitjanes de 
les notes dels alumnes 
de 1r ESO a la 1a ava-
luació. 
 

MP 1.1- Establir uns criteris metodològics comuns en 
l’ensenyança de les llengües, sobretot a l’expressió escrita. 
MP 1.2- Elaborar un pla lector amb una línia comú per aplicar 
durant els 30 minuts de lectura diària centrat amb la lectura 
competencial. 
MP 1.3- Donar continuïtat al programa de Llegir en parella als 
cursos de 3r, 4t, 5è i 6è d’EP. 
MP 1.4- Fer grups reduïts el màxim d’hores possibles. 
MP 1.5 – Revisió de les proves inicials i finals. 

 
 
 
Tot el curs 

Equip directiu 
CCP 
Equips de cicle 
Tutors/es 

 
 
 
 
 
Normativa 
vigent 
Bibliografia 
referencial 
XESTIB 
SEDEIB 
Materials UAB 

MP 2 Millorar la competèn-
cia de l’àrea de llen-
gua anglesa. 

MP 2.1- Desdoblaments a l’àrea de llengua anglesa des de 1r 
d’EP fins a 6è d’EP donant prioritat a l’expressió oral. 

Tot el curs Equip directiu 
Especialistes de 
llengua anglesa 

MP 3 Millorar la competèn-
cia a l’àrea de mate-
màtiques, específica-
ment en la resolució 
de problemes 

MP  3.1- Continuar amb el programa de (En) Raonem en pa-
rella a 3r,4t, 5è i 6è d’EP. 
MP 3.2- Fer grups reduïts el màxim d’hores possibles. 
MP 3.3- Continuar amb el tallers de matemàtiques a 1r i 2n 
d’EP fent agrupaments internivells. Posar-los en funciona-
ment a la resta de cursos. 
MP 3.4- Treballar el càlcul i la resolució de problemes senzills 
a nivell mental mitjançant el programa “Quinzet” des de l’EI 
fins a tota l’EP. 
MP 3.5- Revisió de les proves inicials i finals 

 
Tot el curs 

Equip directiu 
Tutors/es 

 Obj. A.2: MILLORAR ELS RESULTATS DE L’ALUMNAT AMB ACNS I AMB ACS 
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NESE 
1 

Millorar els resultats 
dels alumnes amb 
algun tipus d’ACNS i 
ACS 

Nombre d’assignatures 
que aprova 

NESE 4.1 – Proposar les mesures d’adaptació adients a les 
necessitats de cada alumne 
NESE 4.2 – Seguiment a les sessions d’avaluació de la seva 
evolució. 
NESE 4.2- Elaborar els informes nese per cada un dels alum-
nes i els DIACs pertinents 

Tot el curs Tutors/es 
Equip de su-
port 

 

 Obj.  A.3 MILLORAR ELS RESULTATS DE L’AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA ( valoració sobre 100) 

AVD1 Millorar els resultats 
en aquells continguts 
on s’han obtingut 
puntuacions més bai-
xes a les proves de 
diagnòstic 

Resultats de les proves 
de diagnòstic dels 
alumnes de 6è d’EP a 
les proves d’aquest 
curs 

AVD 1.1- Revisar les puntuacions de les preguntes de totes 
les proves i extreure les conclusions de quins són els contin-
guts que cal treballar durant aquest curs. 
AVD 1.2- Revisar l’informe de les proves i elaborar-ne un 
informe per poder incloure la millora dels resultats a les pro-
gramacions. 
AVD 1.3- Aplicar les mesures MP1, MP2 i MP3. 

Setembre 
 
 
 
Octubre 
 
Tot el curs 

Equips de cicle 
Especialistes 
Equip directiu 

Proves IAQSE 
Informe IAQSE 

  

3.2. Pla específic per al curs 2018-19. 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS 
INDICADORS D'AS-

SOLIMENT 
ACCIONS / MESURES PER A LA SEVA CONSECUCIÓ TEMPORIT. RESPONSABLES RECURSOS 

A) EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 Obj. B: Impulsar i millorar els projectes i plans metodològics innovadors que es duen  a terme al centre: teatre, hort escolar, treball per ambients, aprenen-
tatge cooperatiu, tallers... 

P1 Continuar amb la millora 
de la planificació dels 
plans i programes que es 
desenvolupen al centre: 
Treball per ambients (EI), 
Tallers (EP), Aprenentatge 
Cooperatiu, Teatre (EP), 
Projecte de pati (EP), (En) 

- Grau de satisfacció 
dels mestres, de les 
famílies i dels alum-
nes, si n’és el cas, 
amb els diferents 
plans i programes. 

P1.1 Aplicació dels programes i plans que es duen a terme en 
el centre . 
P1.2 Avaluació de l’impacte dels projectes i plans en el pro-
cés d’ensenyança-aprenentatge. 
P1.3 Seguiment del treball de l’aprenentatge cooperatiu dins 
les aules durant el curs: dinàmiques de grup i estructures.. 

Tot el curs 
 
3r trimestre 
 
Tot el curs 

Equip directiu 
CCP 
Claustre  
Coord. SGQ 

Documents 
del centre 

Qüestionaris 
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Raonem en parella i Lle-
gim en parella 

P2 Promoure l’ús de les TIC 
com a eina 
d’aprenentatge. 

- Nombre d’activitats 
programades amb les 
TIC 

P2.1 Elaborar un pla d’activitats d’aprenentatge amb les TIC 
als cursos de 5è i 6è d’EP. 
P2.2. Incloure dins el Pla de formació diferents eines TIC per 
al seu ús a les aules. 

Tot el curs Coord. TIC 
Tutors 5È i 6è 

Documents 

P3 Promoure una formació 
comuna en el centre que 
sigui coherent amb les 
línies educatives i innova-
dores plantejades en el 
centre. 

- % de mestres del 
claustre participants 
en el Pla de Formació 
del centre. 

P3.1 Elaborar un Pla de formació basat en les noves metodo-
logies i/o metodologies actives. 
 

Setem-
bre/octubre 

Equip directiu 
Coordinador TIC 

CEP Inca 

P4 Donar a conèixer les tas-
ques que desenvolupen 
els mestres dins les res-
pectives aules. 

-Grau de satisfacció 
dels docents amb els 
claustres pedagògics. 
- Grau de satisfacció 
amb l’organització 
dels departaments 

P4.1 Claustres pedagògics on tots els mestres puguin com-
partir el que fan a l’aula amb la resta de companys. 
 
P4.3 Calendari de reunions per departaments com una for-
ma d’organització diferent entre els diferents cicles d’acord 
amb les habilitats personals de cada mestre. 

Tot el curs Equip directiu 
Mestres 

Espais 

 Obj. C: Millorar l’atenció a la diversitat 

P5 Promoure metodologies 
d’e-a i instruments 
d’avaluació que permetin 
atendre la diversitat de 
l’alumnat sempre des de 
la inclusió 

- % de mestres que 
han realitzat més 
d’un 50% del pro-
grama d’apren. coo-
peratiu 
- % de nivells que 
utilitzen instruments 
d’avaluació diferents. 

P5.1 Aprenentatge cooperatiu dins les diferents àrees per tal 
de promoure la inclusió dels alumnes en el que fer diari Tre-
ball per ambients a l’EI.. 
 
P5.2 Utilitzar, i elaborar si cal, instruments d’avaluació dels 
coneixements  diferents i variats: rúbriques, graelles 
d’observació, qüestionaris d’autoavaluació ... 
 

Tot el curs 
 
 
 
Tot el curs 

Equip directiu 
CCP 
Equips de cicle 
Tutors 
Especialistes 

Documents 
del centre 

P6 Actualitzar les programa-
cions didàctiques 

- Nombre de progra-
macions didàctiques 
actualitzades a la 

P6.1 Repartir per departaments l’actualització de les pro-
gramacions didàctiques de les àrees  C. Socials i Plàstica. 
6.2 Fer els canvis sol·licitats pels propis mestres al quadern 

1r trimestre 
 
 

Equip directiu 
CCP 
Equips de cicle 

Normativa 

Documents 
varis Pressu-
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data establerta 
- Quadern de mestre 
 

de mestre i fer la revisió pel proper curs. 
P6.3 Calendari de reunions de l’equip de suport amb els tu-
tors/es. 

1r i 3r tri-
mestre 
1r trimestre 

Tutors 
Coord. SGQ 

post SGQ 

B) EN L’ÀMBIT D’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ (ECONÒMICA, D'ESPAIS, DE RECURSOS, ...) 

 Obj. D: Implantar el Sistema de Gestió de Qualitat per tal d’anar millorant els diferents processos que intervenen en l’organització i gestió del centre 

O/G
1 

Implantar alguns dels pro-
cessos del SGQ: 
  MP06, MP07,MP08 

Nombre de processos 
del SGQ implantats. 

O/G1.1 Formació SGQ. 
O/G1.2 Acabar d’implantar el  MP06_Gestió de persones; 
MP07 Compres i gestió de proveïdors i MP08_ Gestió serveis 
O/G1.3 Posar a l’abast dels mestres tota la documentació 
necessària mitjançant la creació d’un SITES. 

 
Tot el curs 
 

Equip directiu 
Coord. SGQ 

Documents 
del centre 
Documents 

del SGQ 

O/G
2 

Actualitzar els documents 
institucionals que superen 
els 4 anys de la seva apro-
vació. 

Nombre de docu-
ments revisats i actu-
alitzats . 

O/G2.1 Revisió del ROF 
O/G2.2 Revisió de la concreció curricular d’EI i d’EP incloent 
les noves metodologies educatives que es duen a terme. 
O/G2.3 Revisió del Pla d’atenció a la diversitat. 

Tot el curs 
Tot el curs 
 
2n i 3r trim. 

Equip directiu 
CCP 
Claustre 

Normativa 
vigent 
Documents 
del centre 

 Obj. E: Millorar la coordinació mitjançant una organització i optimització dels  recursos humans. 

O/G
4 

Establir un  funcionament 
coherent i comú a tots els 
nivells d’organització: CCP, 
equip de cicle, equip de 
suport... 

- Nombre d’objectius 
aconseguits en els 
diferents plans 
d’actuació. 

O/G4.1 Plans d’actuació des de principi de curs de totes les 
comissions i equips de coordinació del treball que es durà a 
terme durant tot el curs. 
O/G4.2 Calendari de reunions intercicles fent possible que hi 
hagi  un ordre del dia dels temes a tractar amb antelació. 
O/G4.3 Utilització del Google calendar per avisar de les reu-
nions i altres activitats del centre. 

Principi curs 
 
 
Principi curs 
 
Tot el curs 

Equip directiu 
Coordinadors 
de les comissi-
ons 

Documents 
necessaris 

 Obj. F: Optimitzar de forma eficaç tots els recursos materials i els espais per tal d’obtenir el màxim profit. 

O/G
5 
 

Millorar les infraestructu-
res i determinats aspectes 
estètics del centre per fer 
una escola més acollidora 
optimitzant-ne l’ús. 

Nombre de millores 
realitzades al centre 

O/G5.1  Sol·licitud per a la millora dels jardins de l’entrada 
del centre ... i altres mancances de la infraestructura a 
l’Ajuntament de Pollença (punt 4.6 d’aquesta PGA). 
O/G5.2 Elaboració d’un horari d’utilització de cada un dels 
espais d’ús comú: menjador, gimnàs, buits escales ... 
O/G5.3 Comprar i sol·licitar material TIC necessari per anar 

Principi curs 
 
 
Principi curs 
 
Tot el curs 

Equip directiu 
Coord. TIC 

Pressupost 
TIC 
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condicionant les aules on manquen aquests materials, 
d’acord amb el pressupost de què es disposi. 
O/G5.5 Continuar amb el llibre d’incidències per a la coordi-
nadora de TIC per tal d’agilitzar-les. 

 
 
Tot el curs 

C) ÀMBIT  DE CONVIVÈNCIA I DE LES RELACIONS AMB  LA COMUNITAT EDUCATIVA 

 
Obj. G :Crear un clima d’acollida, confiança i afecte entre tota la comunitat educativa (mestres, alumnes i famílies) que faci possible la satisfacció en el tre-

ball i  la implicació de tots en el projecte educatiu. 

C1 Millorar l’acollida dels 
alumnes, de les famílies i 
dels mestres nouvinguts. 

Grau de satisfacció 
de: 
    - els mestres nou-
vinguts 
    - les famílies amb 
les reunions de l’inici 
del curs. 

C1.1 Revisar el guió comú de les activitats que es duran a 
terme els primers dies de classe. 
C1.2 Revisar un guió comú per a les reunions inicials amb les 
famílies respectant sempre els aspectes puntuals de cada 
nivell. 
C1.3 Realitzar les reunions amb les famílies amb el seu cor-
responent tutor/a en lloc d’ajuntar els grups, sempre que 
sigui possible.  
C1.4 Canviar la metodologia de les reunions per tal que si-
guin més dinàmiques i on el contingut estigui més encaminat 
al que es fa dins l’aula. 

Durant el 
curs 
Principi curs 
 
 
Principi curs 
 
 
Principi curs 

Equip directiu  
Coord. SGQ 

Documents 
del centre 

C2 Millorar la cohesió dels 
grups-aula mitjançant la 
prevenció dels conflictes a 
les aules i al temps 
d’esbarjo. 

-Reducció del nombre 
de conflictes al pati. 
- Grau de satisfacció 
amb el projecte de 
pati. 

C2.1 Continuar amb les mesures de prevenció de conflictes 
del Pla de Convivència: assemblees, dinàmiques de grup ... 
C2.2 Projecte de pati: demanar quines activitats volen els 
alumnes. 

Tot el curs 
 
Tot el curs 

Equip directiu 
Comissió de 
convivència 
Mestres 

Pla de convi-
vència 
Altres docu-
ments 

 Obj. H : Fomentar la relació i la participació de les famílies amb i en el centre. 

C3 Millorar la coordinació 
amb l’APIMA. 

Grau de satisfacció de 
les famílies amb les 
activitats i reunions al 
centre. 

C3.1 Calendari de reunions mensuals amb els representants 
de l’APIMA. 
C3.2 Participació de l’equip directiu en les seves assemblees. 

Principi curs 
 
Tot el curs 

Equip directiu 
APIMA 

 

C4 Potenciar la participació Nombre de nivells on 
C4.1 Augmentar la participació de les famílies dins les pro-
gramacions d’aula. 

Tot el curs 
 

Equip directiu 
Mestres 

Programaci-
ons 
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de les famílies en el cen-
tre. 

les famílies participen 
de la programació de 
l’aula. 

C4.2 Organitzar un dia de Portes Obertes per donar a conèi-
xer les activitats que fan els alumnes a les seves respectives 
famílies amb un horari adient per  aconseguir la màxima 
assistència de les famílies. 
C4.3 Elaborar un guió comú de les activitats que s’han de 
realitzar el dia de portes obertes. 

3r trimestre 

D) ÀMBIT DE RELACIONS INSTITUCIONALS I PROJECCIÓ EXTERIOR 

 Obj. I : Afavorir la col·laboració amb les institucions de l’entorn. 

RI 1 Fomentar la participació 
amb els serveis i activitats 
de l’Ajuntament de Po-
llença. 

- Nombre de reunions 
realitzades amb els 
diferents serveis de 
l’Ajuntament. 

RI 1.1 Participar a les activitats culturals proposades per 
l’Ajuntament de Pollença. 
RI 1.2 Realitzar reunions on puguin participar els diferents 
serveis que ofereix l’Ajuntament al nostre centre: SMOE, 
SS.SS, Mediadora cultural ... 

Tot el curs 
 
Tot el curs 

Equip. Activ. 
Extra. 

 

 Obj. J: Promoure la projecció exterior del centre i la divulgació dels projectes que s’hi realitzen. 

RI 2 Donar a conèixer tot el 
que es fa al centre. 

- Nombre de blogs 
d’aula que funcionen. 

RI 2.1 Millorar l’aspecte de la nova web donant més ordre 
als continguts. 
RI 2.2 Creació de diferents blogs d’aula i d’especialistes que 
encara no en tenen i actualització dels que ja existeixen. 
RI 2.3 Publicació del Butlletí trimestral a la web del centre. 
RI 2.4 Comunicats de premsa i xarxes socials dels projectes 
que es desenvolupen al centre. 
RI 2.5 Elaborar un tríptic on quedin reflectides les dades 
generals més importants, amb els trets d’identitat i la línia 
pedagògica del nostre centre. 
RI 2.6 Dia de portes obertes abans del procés 
d’escolarització per a les famílies dels alumnes de 4t d’EI, 
especialment, i presentació del nostre projecte educatiu. 

1r trimestre 
Trimestral 
Tot el curs 
 
3r trimestre 
 
 
 
3r trimestre 

Equip directiu 
Coord. TIC 
Coord. CNL 
Mestres  

Pressupost 
TIC 
Documents 
variats 
Pressupost 
centre 
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4.  ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE   
4.1. Calendari i horari general del centre. 

 - Horari general: els alumnes romandran de 8.30 a 13.30 hores excepte el darrer dia de curs. Dia 

22 de juny les classes acabaran a les 12:00 h, ja que a les 19:00 h realitzam el Festival de fi de 

curs. Per tant no hi haurà servei de menjador. 

  Aquest curs els alumnes continuaran entrant a les aules a les 8:25 h, fent a l’EI, una entrada 

relaxada que els permetrà entrar fins a les 8:45h. Els alumnes d’EP també podran començar a 

accedir a les aules a les 8:25 h sempre que els tutors siguin a dins.  

- El servei d’Escola Matinera és des de les 7:30 h fins a 8:30 h. 

 -El servei de menjador és de 13.30 a 15.30 hores.  

 - Les activitats extraescolars, organitzades per l'APIMA, de 15.30 a 17 hores (de dilluns a dijous) 

comencen el mes d’octubre i acaben a finals de maig. Excepte el darrer dia de cada trimestre, 

que no hi haurà activitats extraescolars (Annex 3). 

        Durant la primera setmana, els alumnes de 3 anys d’E.I. podran dur a terme un programa 

d’adaptació sempre i quan les necessitats de la família siguin compatibles amb aquest horari que 

es proposarà (Pla d’adaptació, punt 6.2.5.1). 

- Calendari escolar: 

 Vacances de Nadal: del 22 de desembre al 6 de gener (ambdós inclosos). 

 Vacances de Pasqua: del 18 d’abril al 28 d'abril (ambdós inclosos). 

 Dies festius:  

- 12 d'octubre (festa nacional) 

- 1 de novembre (Tots Sants) 

- 6 de desembre (dia de la Constitució) 

- 17 de gener (Sant Antoni) 

- 1 de març (dia de les Illes Balears) 

- 28 de febrer (festa escolar unificada) 

- 1 de maig (dia del treballador) 

 El dia festiu elegit pel centre és: 2 de novembre 

 Els dos dies de lliure disposició del centre són: 7 de desembre i 4 de març 
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  4.1.1 Horari del professorat 

 Els mestres romandran en el centre  de les 08.30 h. a 14.30 h., restant un total de 30 hores set-

manals de les quals 25 tindran el caràcter de lectives i 5 hores de complementàries. Aquestes 5 

hores estan distribuïdes de la següent manera: 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

13:30 14.30 

Reunions de les 
diferents comis-

sions 

Reunions de 
cicle 

Visita pares CCP CLAUSTRES 
Programació 
d’activitats 

 

 

Com ja s’ha esmentat, els capvespres el centre està obert a partir del mes d’octubre fins al mes 

de maig de les 15:30 a les 17:00 de dilluns a dijous, ja que es duen a terme les activitats extraes-

colars. 

 

4.2 Criteris pedagògics per a  l’elaboració dels horaris del centre. 

    Per a l’elaboració dels horaris ens hem ajustat  a l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura 

de dia 21 de juliol de 2014 per la qual es desplega el currículum de l’educació primària  (BOIB 

24/07/2014 núm. 100) i amb la versió consolidada i actualitzada a 6/06/2016. 

  Aquests criteris han esta aprovats pel claustre en data 3 de setembre del 2018. 

 

  4.2.1-  Criteris per a  l’elaboració del  horaris dels alumnes i dels mestres. 

a) Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris del mestres 

- Els mestres seran assignats a cada curs per la direcció del centre d’acord amb la normativa vi-

gent (Instruccions d’organització i funcionament del centre per al curs 2018-19). 

- Els coordinadors s’elegiran seguint com a únic criteri que siguin especialistes i/o tutors que du-

guin més d’un any al centre. 

- Per a l’organització dels reforços i les substitucions de mestres absents, es mantindrà el criteri 

de pertinença al cicle.  

- S’assegurarà el reforç de les matèries instrumentals. 

- Els coordinadors de cicle disposaran d’una hora per dur a terme les seves funcions. La resta se-

gons disponibilitat del centre. 

- Els mestres majors de 55 anys que han sol·licitat una reducció tendran dret a una reducció ho-

rària que serà de 2 períodes lectius + 1 de complementari (CHL) de no permanència al centre. 
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L’activitat proposada per a  aquests mestres en els períodes lectius serà la d’organitzar la biblio-

teca i se’ls concedeix l’hora de no permanència al centre el divendres de 13:30 a 14:30. Els mes-

tres que no vulguin realitzar aquesta activitat proposada des de l’inici de les classes hauran de 

continuar amb la seva tasca docent. 

- L’organització de les activitats extraescolars els capvespres, d’octubre a maig implica que hi 

hagi dos mestres de guàrdia durant aquest horari. 

  Per compensar aquesta guàrdia es va acordar pel Claustre alliberar el primer divendres  de cada 

mes de l’hora complementària. 

  - Tots els horaris personals dels mestres es poden consultar al GESTIB i a la secretaria del centre 

segons marquen les instruccions d’organització del centre. 

b) Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris dels alumnes d’EI 

- Els horaris d’Educació Infantil s’han elaborat des d’una perspectiva globalitzadora sempre res-

pectant els ritmes d’activitat, de joc i de descans dels infants d’acord amb el que es marca a les 

Instruccions d’organització de centre per al 2018-19. Aquests horaris i degut a les característi-

ques vendran marcats també per una certa flexibilitat. 

- En els horaris d’aquesta etapa educativa es contemplaran els dilluns, dimecres i divendres a 

partir de les 11:30 per al  treball per ambients. 

- Sempre que sigui possible es respectarà l’alternança de les àrees de música i llengua anglesa 

durant la setmana.  

- En aquest curs també s’intentarà que aquestes dues àrees no coincideixin amb les hores dedi-

cades al treball per ambients per tal que coincideixin tots els alumnes i a l’hora dels ambients es 

puguin combinar amb hores per a la realització d’activitats més dirigides (tallers). 

- A l’E.I. la psicomotricitat es mantén com el curs passat en els 7 grups, el dimarts els grups de 4t i 

6è d’EI, i el dijous a 5è d’EI (els tres grups). Es fan el mateix dia per poder aprofitar la utilització 

del material dins el gimnàs.  

-A l’Educació Infantil, les mestres +1 i +2 s’aniran organitzant segons les necessitats del seu cicle.  

-Durant aquest curs s’intentarà que els grups d’EI disposin de fins a 2 hores de llengua anglesa, ja 

que a l’inici i a l’acabament de les classes alguns grups s’han de traslladar d’aula fet que suposa 

una reducció del  temps real de la classe d’anglès. Aquest criteri resulta incompatible en alguns 

grups pel fet d’organitzar les hores d’aquesta àrea a les primeres hores ja que les sessions no 

poden ser de 60 minuts. 
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b) Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris  dels alumnes d’EP 

- L’àrea de Matemàtiques es manté amb 4’5 hores setmanals, i l’àrea de Religió amb 60 minuts 

tal com va acordar el claustre al mes de juny de 2016. 

-Sempre que ha estat possible s’han dedicat les primeres hores a les matèries instrumentals, so-

bretot a les llengües. 

- Els 30 minuts de lectura diària, tal com marca la normativa, es duran a terme dins les àrees de 

castellà i català. 

- A tots els grups s’ha deixat l’àrea d’Educació Artística, específicament per a la Plàstica, a les dar-

reres sessions. 

- Degut a la realització de tallers a quasi tots els grups d’EP es fa necessària una organització es-

pecífica d’aquests. S’utilitzaran les àrees de música, Educació Física i Llengua anglesa per fer pos-

sible, per una banda, aconseguir el màxim nombre de tutors i tutores i, per l’altra, poder mesclar 

els alumnes de diferents nivells i grups.          

CURS DIES HORARI 

1r i 2n DIMARTS I DIJOUS 11:30 a 13:30 

3r DIMARTS/DIVENDRES 8:30 a 9:30 

4t DIJOUS 9:00 a 11:00 

5è i 6è DILLUNS I DIVENDRES 11:30 a 13:30 

- A tots els cursos es faran grups flexibles, sempre que sigui possible. Igualment els membres de 

l’Equip de Suport intervindran a les aules mitjançant grups flexibles sempre que les necessitats 

dels alumnes als quals atenguin ho permetin. 

-L’horari de la mestra de Religió s’elaborarà pensant en poder agrupar dos grups del mateix curs 

ja que hi ha poca demanda de la matèria.  

- S’intentarà , sempre que sigui possible, que les sessions d’àrees amb especialistes estiguin dis-

tribuïdes equitativament durant tota la setmana. 

- S’intentarà que almanco una de les sessions d’EF es realitzi el mateix dia als dos grups del ma-

teix curs, per tal que es puguin dur a terme desdoblaments. 

- Els horaris dels membres de l’Equip de suport es faran seguint aquests criteris: 

 Núm. d’alumnes amb n.e.s.e i les seves necessitats. 

 Els suports es fan sempre a les àrees instrumentals a ser possible. 
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-Es faran desdoblaments a l’àrea de Llengua anglesa a partir de 1r fins a 6è. Aquest curs també 

comptam amb una auxiliar de conversa i, per tant, tots els cursos podran treballar l’expressió i 

comprensió oral. 

- En tots els cursos de 1r a 6è d’E.P es tendrà en compte que en els seus horaris el dimecres i di-

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

de centre “El teatre a l’escola”. Tots els grups hi participen amb una sessió de 45 minuts quinze-

nalment. 

 

4.2.2- Organització de les vigilàncies dels esplais. 

   A l’Educació Infantil es faran torns de 5 mestres cada dia. El dilluns, dimecres,  dijous i diven-

dres seran 5 mestres.  

  Al pati d’Educació Primària, les vigilàncies s’organitzaran d’acord amb les instruccions del curs 

2018-19 on s’especifica que la ràtio mestre/alumnes ha de ser 1 mestre per cada 40 alumnes. 

Aleshores, d’acord amb aquesta distribució i d’acord amb la necessitat de fer grups de mestres 

per organitzar els torns de pati, hi haurà 9 mestres.  

  Tant als torns d’EI com als de l’EP  s’organitzaran mitjançant dos grups  de mestres que es dis-

tribuiran pels següents espais: 

EDUCACIÓ INFANTIL EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 Una al passadís  Un a l'aparcament de bicicletes 

 Una a l’arener  Dos al camp de futbol sala 

 Una a la caseta  Un als gronxadors 

 Dues a la porxada  Un al camp de bàsquet 

  Dos a l'interior del centre 

  Dos a la part de darrere  

    Dins de cada grup hi ha rotació de mestres. 

  Els dies de pluja cada grup romandrà a la seva aula amb el seu corresponent tutor. Els especia-

listes faran torns amb els tutors. El repartiment d’aquests especialistes serà el següent: 

- PT ( Margalida Cerdà): 1r E. Primària. 

- EF ( Tomeu Munar): 2n E. Primària. 

- Anglès (Catalina Gamundí): 3r E. Primària. 

- AL (Carme Garcia): 4t E. Primària. 

- Música (Margalida Llompart): 5è E. Primària 

- Anglès (Fanny): 6è E. Primària. 
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4.3- Calendari de reunions i calendari de les sessions d’avaluació. 
 
4.3.1- Reunions curs 2018-2019 
 

 

SETEMBRE 2018 

 
DL DM DX DJ DV DS DM 

 
   

  1 2  

 3 4 5 6 7 8 9  

 10 11 12 13 14 15 16  

 17 18 19 20 21 22 23  

 24 25 26 27 28 29 30  

 

OCTUBRE 2018 

 
DL DM DX DJ DV DS DM 

 1 2 3 4 5 6 7 

 8 9 10 11 12 13 14 

 15 16 17 18 19 20 21 

 22 23 24 25 26 27 28 

 
29 30 31     

 

NOVEMBRE 2018 

 
DL DM DX DJ DV DS DM 

    1 2 3 4 

 5 6 7 8 9 10 11 

 12 13 14 15 16 17 18 

 19 20 21 22 23 24 25 

 
26 27 28 29 30   

 

DESEMBRE 2018 

 
DL DM DX DJ DV DS DM 

      1 2 

 3 4 5 6 7 8 9 

 10 11 12 13 14 15 16 

 17 18 19 20 21 22 23 

 24 25 26 27 28 29 30 

 31       

 
 

GENER 2019 

 
DL DM DX DJ DV DS DM 

  1 2 3 4 5 6 

 7 8 9 10 11 12 13 

 14 15 16 17 18 19 20 

 21 22 23 24 25 26 27 

 28 29 30 31    

 

FEBRER 2019 

 DL DM DX DJ DV DS DM 

     1 2 3 

 4 5 6 7 8 9 10 

 11 12 13 14 15 16 17 

 18 19 20 21 22 23 24 

 25 26 27 28    

 

MARÇ 2019 

 DL DM DX DJ DV DS DM 

     1 2 3 

 4 5 6 7 8 9 10 

 11 12 13 14 15 16 17 

 18 19 20 21 22 23 24 

 25 26 27 28 29 30 31 

 

ABRIL 2019 

 DL DM DX DJ DV DS DM 

 1 2 3 4 5 6 7 

 8 9 10 11 12 13 14 

 15 16 17 18 19 20 21 

 22 23 24 25 26 27 28 

 29 30      

               

              1r DIA I DARRER DIA DE CLASSE 

 

                VACANCES I DIES DE FESTA (queden     
                pendents els dies elegits pel centre) 
 
                REUNIONS TRASPÀS D’INFORMACIÓ 
 
                 ENTREGA D’INFORMES 
 
                 CLAUSTRES (durant el curs s’aniran     
                 convocant els claustres que siguin  
                 necessaris) 

 
                EXCURSIÓ FINAL DE CURS 

 

 

MAIG 2019 

 DL DM DX DJ DV DS DM 

   1 2 3 4 5 

 6 7 8 9 10 11 12 

 13 14 15 16 17 18 19 

 20 21 22 23 24 25 26 

 27 28 29 30 31   

 

JUNY 2019 

 DL DM DX DJ DV DS DM 

      1 2 

 3 4 5 6 7 8 9 

 10 11 12 13 14 15 16 

 17 18 19 20 21 22 23 

 24 25 26 27 28 29 30 

 
             REUNIONS DE CICLE 
 
             REUNIONS CCP 
         
              REUNIONS PER DEPARTAMENTS 
 
            REUNIONS CNL, MEDIAMBIENT, TIC,             
            CONVIVÈNCIA, FESTES. 
 
             SESSIONS D’AVALUACIÓ 

 
            JORNADA ESPORTIVA EI I EP 
 
            REUNIONS INERCICLE 

http://www.calendariovip.es/calendario-enero-2016.html
http://www.calendariovip.es/calendario-enero-2016.html
http://www.calendariovip.es/calendario-enero-2016.html
http://www.calendariovip.es/calendario-enero-2016.html
http://www.calendariovip.es/calendario-enero-2016.html
http://www.calendariovip.es/calendario-febrero-2016.html
http://www.calendariovip.es/calendario-marzo-2016.html
http://www.calendariovip.es/calendario-abril-2016.html
http://www.calendariovip.es/calendario-mayo-2016.html
http://www.calendariovip.es/calendario-junio-2016.html
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4.3.2- Sessions d’avaluació d’Educació Infantil i Primària 
  

AVALUACIÓ INICIAL 
 

H O R A R I Dimarts  9 
octubre 

Dimecres 10 
octubre 

Dijous11 
octubre 

13:30 – 14:30 Infantil 1r cicle 2n cicle 

 
 

1a AVALUACIÓ 

H O R A R I Dimarts 
 11 desembre 

Dimecres 
12 desembre 

Dijous 
13 desembre 

Divendres 
14 desembre 

Dilluns 
17 desembre 

13:30 – 14:30 EI 3/5 
anys 

5è EP 2n EP 6è EP 3r EP 1r EP 

14:30 – 15:30 Descans 

15:30 – 16:30 EI 4 anys 4t EP  

 
 

2a AVALUACIÓ 

H O R A R I Dilluns 
 8 abril 

Dimarts 
9 abril 

Dimecres 
10 abril 

Divendres 
12 abril 

Dilluns  
15 abril 

13:30 – 14:30 EI 4 anys 6è EP 5è EP 4t EP 2n EP 1r EP 

14:30 – 15:30 Descans 

15:30 – 16:30 EI 3/5 anys 3r EP  

 
 

3a AVALUACIÓ 

H O R A R I Dimarts  
11 juny 

Dimecres 
12 juny 

Dijous 
13 juny 

Divendres 
14  juny 

Dilluns 
17  juny 

Dimarts 
18  juny 

Dilluns 24 
 juny 

13:30 – 14:30 4rt 5è 6è 1r 2n 3r 
E.I. 3 i 5 anys 

(9 a10 h) 

 E.I 4 anys 
(10 a 11h ) 

 

 

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

famílies. 

  A principi de curs s’organitzen reunions col·lectives amb les famílies de tots els grups, seguint 

sempre aquests criteris: 

 Els grups de 4t d’EI i 1r d’EP  duen  a terme les reunions abans d’iniciar les classes dia 

12 de setembre. Els motius són, per una banda, perquè moltes de les famílies dels 

alumnes de 4t d’EI són nouvingudes i per tant poden conèixer quin és el funcionament 

general del centre i de l’EI, i també reben la informació necessària del Pla d’adaptació 

dels seus fills i filles amb antelació suficient . 
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      Igualment els alumnes de 1r d’EP fan un canvi d’etapa i a les famílies els permet 

conèixer les mestres i les activitats que es duen a terme a l’EP. 

 Quasi totes les reunions s’han fet amb el seu corresponent tutor/a, excepte alguns 

grups. 

 Totes les reunions es realitzen dins el mes de setembre, perquè les famílies coneguin 

des del principi de curs quin serà el funcionament i les activitats de les aules dels seus 

fills. 

El calendari establerts per a les reunions des de principi de curs ha estat el següent: 

CURS DIA HORA 

4t EI 10 de setembre 19:00 

5è EI 
25 de setembre 19:00 

6è EI 

1r EP 11 de setembre 19:00 

2n EP 
24 de setembre 19:30 

3r EP 

4t EP 27 de setembre 19:00 

5è EP 
26 de setembre 19:00 

6è EP 

   

  D’altra banda tots els mestres dediquen els dimarts de 13:30 a 14:30 per fer entrevistes amb les 

famílies que ho sol·liciten voluntàriament o que els mestres consideren que han de citar. 

  A final de curs es realitza una entrevista individual amb cada una de les famílies on es fa entrega 

de l’informe de notes de la darrera avaluació. Els dies assignats per dur a terme aquestes entre-

vistes finals seran el 25 i 26 de juny. 

  

4.5 – Mesures per a l’optimització i l’aprofitament de recursos. 

Les mesures que es prendran queden reflectides a l’objectiu F, Optimitzar de forma eficaç tots 

els recursos materials i els espais per tal d’obtenir el màxim profit. Les accions que es duran a 

terme són les que acompanyen l’objectiu estratègic O/G5: 

- O/G5.2 Elaboració d’un horari d’utilització de cada un dels espais d’ús comú: menjador, 

gimnàs, buits escales ... 

- O/G5.3 Comprar i sol·licitar material TIC necessari per anar condicionant les aules on 

manquen aquests materials, d’acord amb el pressupost de què es disposi. 
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- O/G5.5 Continuar amb el llibre d’incidències per a la coordinadora de TIC per tal 

d’agilitzar-les. 

4.6. Estat de les instal·lacions i equipaments. 

En el punt 1, diagnòstic inicial podem extreure quines són les mancances a nivell 

d’infraestructures i d’equipaments: 

a) A nivell d’equipament i recursos materials i econòmics: 

 Revisar el material informàtic per cicles trimestralment 

 Comprar els alimentadors elèctrics que falten de les antenes WIFI 

 Adquirir ordinadors i les pantalles digitals de les aules de 4t d’EI. Renovar altres ordi-

nadors de diferents dependències. 

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

jecte de jocs de pati  a part del  d’EF,  ja que durant els jocs es fan malbé  els materials 

d’EF. 

 Reformar la cuina del pati d’EI. 

 Mobiliari del pati d’EI i EP (taula càmping, estructures …) d’acord amb el projecte gua-

nyat en els pressupost participatius de l’Ajuntament de Pollença) 

b) A nivell d’infraestructura del centre 

Sol·licitar a l’Ajuntament: 

 El condicionament de l’espai previst per a l’hort escolar i dels jardins de tot el centre. 

 Revisar: totes les baranes, les persianes, rajoles, porter automàtic. 

 Pintar: Columnes i passamans del pati d’EI 

 Posar barana de seguretat a les escales de 6è EI. 

 Posar estructures noves als patis. 

 Prevenció de la processionària. 

 L’enrajolat de tot el centre. 

 Millora del camp de futbol (pressupost participatius). 
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5. PLA PER A L’AVALUACIÓ,  SEGUIMENT I VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS. 

5.1- Abans d’iniciar les  classes lectives: 
 

RESPONSABLE DOCUMENTS QUE S’HAN 
D’ANALITZAR 

TASQUES QUE S’HAN DE DUR A TERME DOCUMENTS QUE HAURAN DE 
REALITZAR I LLIURAR 

 
 

TUTOR/A 

Documents: historial acadèmic, 
informes específics dels ANESE, 
informes mèdics,  psicològics, 
pedagògics o socials  que tenguin 
interès per a la vida escolar. 

- Reunions de traspàs d’informació dels alumnes, sobretot dels alumnes amb 
NESE, entre els tutors del curs anterior i del curs que començaran abans 
d’iniciar les classes lectives. 
 Hi assistiran també tots els especialistes que intervenen a l’equip educatiu. 
 

 
 
Acta 

 
EQUIP DIRECTIU 

 -Lliurar la informació i documentació necessària als tutors corresponents: 
historial acadèmic, informes específics dels ANESE, informes mèdics,  psico-
lògics, pedagògics o socials, que tenguin interès per a la vida escolar. 
- Participar a les reunions de traspàs d’informació. 

 
 

 

5.2- Avaluació inicial: 
 

RESPONSABLE DOCUMENTS QUE 
S’HAN D’ANALITZAR 

TASQUES QUE S’HAN DE DUR A TERME DOCUMENTS QUE HAURAN 
DE REALITZAR I LLIURAR 

 
 
 
 
 

TUTOR/A 

 
 
 
 
 
Proves inicials. 

- Es duran a terme a començament de cada cicle les proves inicials durant el mes de setembre i 
meitat d’octubre. 
- Anàlisi qualitativa dels resultats tenint present els següents aspectes: 
          - Resultats globals del grup en general i per àrees . 

          - Resultats dels alumnes NESE i repetidors. 

          - Clima de treball ( l'actitud, l’interès, l'esforç, la participació ... ) 

          - Comportament, convivència ( relacions entre alumnes, amb el    

             professorat ... ) 

- Després de l’anàlisi dels resultats, elaboració de les programacions d’acord amb els resultats 
d’aquesta avaluació. 
- Reunió dels tutors amb l’equip de suport per fer una valoració dels resultats i poder adoptar 
les mesures pertinents de suport o elaborar les ACIS per a l’alumnat que les necessiti, per als 
ANEES i repetidors. 
- Emplenar l’informe NESE dels alumnes que tendran algun tipus d’adaptació curricular. 
- Elaborar les ACIS juntament amb l’equip de suport. 

 
 
 
-Acta de la sessió 
- Programacions didàcti-
ques. 
- Informe dels alumnes amb 
NESE. 
- ACI 

EQUIP DIRECTIU  - Participar a les reunions de l’avaluació inicial. 
- Recollir les programacions didàctiques i revisar-les. 
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EQUIP DE SUPORT Informe NESE del curs 
anterior.  

- Participar a les reunions de l’avaluació inicial. 
- Fer les aportacions necessàries per poder elaborar les ACIS. 

 

 

5.3- 1a avaluació: 
 

RESPONSABLE MOMENT DOCUMENTS QUE 
S’HAN D’ANALITZAR 

TASQUES QUE S’HAN DE DUR A TERME DOCUMENTS QUE HAURAN 
DE REALITZAR I LLIURAR 

 
 
 
 
 
 
 

TUTOR/A 

ABANS DE LA 
SESSIÓ D’AVAL 

-Guió de l’acta de la 
sessió d’avaluació. 
-Estadística del GESTIB 

- Abans de la sessió d’avaluació s’han de tenir les notes posades (48 hores 
abans). 
-Durant els dos dies anteriors a la sessió,  preparar-la amb la informació que es 
precisa per fer l’acta corresponent.  

- Guió de l’acta de la sessió ( 
on s’especifiquin les infor-
macions necessàries del 
grup- classe) 

DURANT LA 
SESSIÓ D’AVAL. 

- Estadística del GES-
TIB 

- Portar les informacions generals i puntuals dels alumnes de cada grup 
(d’acord amb el guió de l’acta). 

-Redactar l’acta i entregar-la 
informatitzar-la 

 
 
 

DESPRÉS DE LA 
SESSIÓ D’AVAL. 

 
 
-Estadístiques del 
GESTIB. 
- Estadístiques del 
SEDEIB. 

- Anàlisi dels aspectes següents entre els dos grups del curs i redactar el full de 
la valoració dels resultats : 

 % d’aprovats i de suspesos per grup i per àrees. Si la diferència és superi-
or a 20 punts s’han d’arribar a acords i prendre les mesures pertinents. 

 Mitjanes de les notes a cada àrea per grups. Si la diferència és superior a 
3 punts s’han d’arribar a acords i prendre les mesures pertinents. 

 Els resultats de la 1a avaluació amb la 1a aval. d’altres cursos escolars.  

 Els resultats generals del nostre centre  amb els centres de la resta de les 
IB. Si la diferència és superior a 20 punts s’han d’arribar a acords i pren-
dre les mesures pertinents. 

- Acta de la sessió de 
l’avaluació. 
- Full de la valoració dels 
resultats acadèmics entre 
els dos grups. 
(Lliurar durant la primera 
setmana quan es torni de les 
vacances de Nadal).  
 

 
 
 

EQUIP DIREC-
TIU 

ABANS DE LA 
SESSIÓ D’AVAL. 

 - Entregar acta. 
- Entregar les estadístiques del GESTIB a cada grup després d’introduir les no-
tes. 

 

DURANT LA 
SESSIÓ D’AVAL. 

 - Un membre de l’equip directiu estarà present a les sessions de l’avaluació tal 
com marca a la normativa. 

- Estadístiques del GESTIB 

 
 
 

DESPRÉS DE LA 
SESSIÓ D’AVAL. 

- Actes de les sessions 
d’aval. 
- Estadístiques del 
GESTIB. 
- Estadístiques del 
SEDEIB. 
- Fulls d’anàlisi dels 
resultats acadèmics 
entre grups. 

- Entregar els resultats de la 1a avaluació d’altres cursos. 
- Entregar les estadístiques del SEDEIB. 
- Entregar el full que han d’emplenar per fer l’anàlisi. 
- Recollir les actes de les sessions d’avaluació i les valoracions dels resultats 
entre els dos grups i fer una revisió dels documents. 
-Analitzar els resultats acadèmics dels alumnes que fan 1r d’ESO a l’IES Guillem 
Cifre de Colonya mitjançant les mitjanes de les notes de cada àrea i prendre les 
mesures pertinents. 
- Elaborar un informe per presentar a la CCP. 

 
 
- Informe per a la CCP a cada 
avaluació 
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CCP 

DESPRÉS DE LA 
SESSIÓ D’AVAL. 

Informe elaborat per 
l’equip directiu 

- Revisar les propostes de millora per unificar-les a tots els cicles si és necessa-
ri. 

 

 

5.4- 2a avaluació 
 

RESPONSABLE MOMENT DOCUMENTS QUE 
S’HAN D’ANALITZAR 

TASQUES QUE S’HAN DE DUR A TERME DOCUMENTS QUE HAURAN 
DE REALITZAR I LLIURAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTOR/A 

ABANS DE LA 
SESSIÓ D’AVAL 

-Guió de l’acta de la 
sessió d’avaluació. 
-Estadística del GESTIB 

- Abans de la sessió d’avaluació s’han de tenir les notes posades (48 hores 
abans). 
-Durant els dos dies anteriors a la sessió,  preparar-la amb la informació que 
es precisa per fer l’acta corresponent.  

- Guió de l’acta de la sessió ( 
on s’especifiquin les infor-
macions necessàries del 
grup- classe) 

DURANT LA 
SESSIÓ D’AVAL. 

 
- Estadística del GESTIB 

- Portar les informacions generals i puntuals dels alumnes de cada grup 
(d’acord amb el guió de l’acta). 

-Redactar l’acta i entregar-la 
informatitzar-la 

 
 
 
 
 

DESPRÉS DE LA 
SESSIÓ D’AVAL. 

 
 
 
 
-Estadístiques del GES-
TIB. 
- Estadístiques del SE-
DEIB. 

- Anàlisi dels aspectes següents entre els dos grups del curs i redactar el full 
de la valoració dels resultats : 

 % d’aprovats i de suspesos per grup i per àrees. Si la diferència és supe-
rior a 20 punts s’han d’arribar a acords i prendre les mesures perti-
nents. 

 Mitjanes de les notes a cada àrea per grups. Si la diferència és superior 
a 3 punts s’han d’arribar a acords i prendre les mesures pertinents. 

 L’avaluació 2a amb la 1a avaluació. 

 Els resultats generals del nostre centre  amb els centres de la resta de 
les IB. Si la diferència és superior a 20 punts s’han d’arribar a acords i 
prendre les mesures pertinents. 

- Acta de la sessió de 
l’avaluació. 
- Full de la valoració dels 
resultats acadèmics entre 
els dos grups. 
(Lliurar durant la primera 
setmana quan es torni de 
vacances de Pasqua) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

EQUIP DIREC-
TIU 

ABANS DE LA 
SESSIÓ D’AVAL. 

 - Entregar acta. 
- Entregar les estadístiques del GESTIB a cada grup després d’introduir les 
notes. 

 

DURANT LA 
SESSIÓ D’AVAL. 

 - Un membre de l’equip directiu estarà present a les sessions de l’avaluació 
tal com marca a la normativa. 

- Estadístiques del GESTIB 

 
 
 

DESPRÉS DE LA 
SESSIÓ D’AVAL. 

- Actes de les sessions 
d’aval. 
- Estadístiques del GES-
TIB. 
- Estadístiques del SE-
DEIB. 

- Entregar els resultats de la 2a avaluació d’altres cursos. 
- Entregar les estadístiques de l’avaluació present i l’anterior. 
- Entregar les estadístiques del SEDEIB. 
- Entregar el full que han d’emplenar per fer l’anàlisi. 
- Recollir les actes de les sessions d’avaluació i les valoracions dels resultats 
entre els dos grups i fer una revisió dels documents. 

 
- Informe per la CCP a cada 
avaluació 
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- Fulls d’anàlisi dels 
resultats acadèmics 
entre grups. 

- Elaborar un informe per presentar a la CCP . 

 
CCP 

DESPRÉS DE LA 
SESSIÓ D’AVAL. 

Informe elaborat per 
l’equip directiu 

- Revisar les propostes de millora per unificar-les a tots els cicles si és neces-
sari. 

 

 

5.5- 3a avaluació 
 

RESPONSABLE MOMENT DOCUMENTS QUE S’HAN 
D’ANALITZAR 

TASQUES QUE S’HAN DE DUR A TERME DOCUMENTS QUE HAURAN 
DE REALITZAR I LLIURAR 

 
 
 
 
 
 
 
 

TUTOR/A 

 
ABANS DE LA 

SESSIÓ D’AVAL 

 
-Guió de l’acta de la sessió 
d’avaluació. 
-Estadística del GESTIB 

- Abans de la sessió d’avaluació s’han de tenir les notes posades (48 hores 
abans). 
-Durant els dos dies anteriors a la sessió,  preparar-la amb la informació 
que es precisa per fer l’acta corresponent.  

- Guió de l’acta de la sessió ( 
on s’especifiquin les infor-
macions necessàries del 
grup- classe) 

DURANT LA 
SESSIÓ D’AVAL. 

 
- Estadística del GESTIB 

- Portar les informacions generals i puntuals dels alumnes de cada grup 
(d’acord amb el guió de l’acta). 

-Redactar l’acta i entregar-la 
informatitzar-la 

 
 
 
 
 

DESPRÉS DE LA 
SESSIÓ D’AVAL. 

 
 
 
 
-Estadístiques del GESTIB. 
- Estadístiques del SEDEIB. 

- Anàlisi dels aspectes següents entre els dos grups del curs i redactar el 
full de la valoració dels resultats : 

 % d’aprovats i de suspesos per grup i per àrees. 

 Mitjanes de les notes a cada àrea per grups. Si la diferència és supe-
rior a 3 punts s’han d’arribar a acords i prendre les mesures perti-
nents per al curs següent. 

 L’avaluació 3a amb la 2a avaluació. 

 Els resultats generals del nostre centre  amb els centres de la resta 
de les IB. Si la diferència és superior a 20 punts s’han d’arribar a 
acords i prendre les mesures pertinents per al curs següent. 

- Acta de la sessió de 
l’avaluació. 
- Full de la valoració dels 
resultats acadèmics entre 
els dos grups. 
 
(L’endemà de la sessió 
d’avaluació perquè ha 
d’anar inclòs a la memòria) 
 

 
 
 
 
 

EQUIP DIREC-

ABANS DE LA 
SESSIÓ D’AVAL. 

 - Entregar acta. 
- Entregar les estadístiques del GESTIB a cada grup després d’introduir les 
notes. 

 

DURANT LA 
SESSIÓ D’AVAL. 

 - Un membre de l’equip directiu estarà present a les sessions de 
l’avaluació tal com marca a la normativa. 

- Estadístiques del GESTIB 
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TIU  
 
 

DESPRÉS DE LA 
SESSIÓ D’AVAL. 

- Actes de les sessions 
d’aval. 
- Estadístiques del GESTIB. 
- Estadístiques del SEDEIB. 
- Fulls d’anàlisi dels resul-
tats acadèmics entre grups. 

- Entregar els resultats de la 3a avaluació d’altres cursos. 
- Entregar les estadístiques de l’avaluació present i l’anterior. 
- Entregar les estadístiques del SEDEIB. 
- Entregar el full que han d’emplenar per fer l’anàlisi. 
- Recollir les actes de les sessions d’avaluació i les valoracions dels resul-
tats entre els dos grups i fer una revisió dels documents. 
- Elaborar un informe per presentar a la CCP . 

 
- Informe per la CCP a cada 
avaluació 
- Informe pel Consell Esco-
lar. 

 
CCP 

DESPRÉS DE LA 
SESSIÓ D’AVAL. 

Informe elaborat per 
l’equip directiu 

- Revisar les propostes de millora per unificar-les a tots els cicles si és 
necessari. 

 

 

5.6- Pla d’anàlisi dels resultats de les proves externes IAQSE: 
 

INDICADORS QUE ES VALORARAN DOCUMENTS PER A L’ANÀLISI ACCIONS A REALITZAR RESPONSABLES 

a) Grau d’èxit obtingut a cada ítem de cada 
competència avaluada. 
 
b) Grau de domini (global del centre, dels 
grups i dels alumnes) de les competències 
avaluades, en relació a l’illa pròpia o a les Illes 
Balears, i segons el tipus de titularitat del 
centre. 
 
c) Nivells de valor afegit: diferència entre la 
puntuació obtinguda i l’esperada (ISEC) a cada 
competència. 
 
d) Relació dels resultats de les avaluacions 
externes i en caràcter diagnòstic amb els 
resultats de l’avaluació final del curs. 
 
e) Evolució temporal dels resultats actuals i 
de cursos anteriors de proves externes i 
d’avaluacions internes. 

 
a) Resultats obtinguts per cada 
alumne en cada ítem de les compe-
tències avaluades (Informe inicial de 
l’IAQSE). 
 
b) Informe final de resultats del 
centre (de l’IAQSE) amb els resultats 
en puntuacions TRI i segons el valor 
afegit (ISEC). 
 
c) Documents de l’IAQSE sobre Ori-
entacions per a la interpretació de 
l’informe de resultats del centre. 
 
d) Proves de l’IAQSE 

a) Constitució de la comissió. 
b) Anàlisi i valoració dels resultats i de l’informe de l’IAQSE, 
i informació a la CCP i al consell escolar del centre. 
c) Anàlisi i valoració per part dels tutors i professors de 
cada grup (equip docent), dels resultats individuals als 
ítems de cada competència, en comparació amb els resul-
tats de l’avaluació final, i amb les expectatives que es teni-
en.  
d) Detecció de continguts curriculars més consolidats o 
menys assolits i dels punts forts i febles de cada  grup. 
Propostes de millora. 
d) Anàlisi i valoració per part de la CCP  dels resultats del 
centre, per a la inclusió en la memòria, i  a la PGA del curs 
següent. 
e) Informació a les famílies sobre els resultats  de cada 
alumne que ha participat en l’avaluació. 
f) Informació al consell escolar sobre l’anàlisi i la valoració 
feta sobre els resultats globals, de cada competència ava-
luada. Presentació del pla de millora. 
g) Seguiment del pla de millora durant el curs escolar. 

 
 
 
 
 
 
Comissió de diagnòstic 
Tutors de 3r i 6è 
Especialistes d’anglès. 
CCP 
Equip directiu 
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6. PROJECTES INSTITUCIONALS I  PLANS DEL CENTRE  

6.1.1. Plans d’actuació anual 

6.1.1.1. Pla d’actuació de la comissió de normalització lingüística de centre 

OBJECTIUS ACTUACIONS 
INDICADOR 

D’AVALUACIÓ 
TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES RECURSOS 

Coordinar i ela-
borar el butlletí 
informatiu online 

Els membres de la CNL recorden que per gener i juny 
ha de sortir un butlletí 

Nombre d’articles 
aportats pels mes-
tres 

Octubre Comissió reunions i 
ordinadors 

Recollida de material Desembre i maig Comissió 

Elaboració i publicació online del butlletí Gener i juny Coordinadora i coor-
dinadora TIC 

Organitzar i coor-
dinar la Setmana 
Literària 

Els membres de la CNL es reuniran per proposar un 
autor a qui dedicar la Setmana literària 

Valoració qualitati-
va de les diferents 
activitats dutes a 
terme 

febrer  Comissió Reunions  

Reunió amb els respectius cicles per donar-los a 
conèixer la proposta 

febrer Comissió i equips de 
cicle 

Concreció de les activitats març Comissió 

Realització de la Setmana literària abril Comissió i professors 
de cada cicle 

Potenciar la com-
petència lingüísti-
ca oral en llengua 
estrangera 

Desdoblaments de tots els cursos Resultats acadè-
mics de la part 
d’Expressió Oral  

Setembre-juny Professora especia-
lista d’anglès a càr-
rec dels desdobla-
ments . 
Auxiliar de Conversa. 

Aula 
Ordinador 
Material au-
tèntic 
 

Intervenció de l’Auxiliar lingüística de conversa en 
les sessions desdoblades 

Assistència a una representació teatral en anglès 

Coordinar el pro-
grama de ràdio 
Pollença a les 
escoles 

Coordinació amb la responsable de la ràdio. 
La CNL assignarà un horari de les intervencions als 
tutors. 
Els tutors traslladaran als membres de la CNL els 
temes que volen tractar. 
Donar a conèixer a tot el claustre, els alumnes i famí-
lies l’horari de les intervencions a la ràdio. 

Grau de participa-
ció i satisfacció dels 
alumnes. 

Octubre-juny 
 

 Comissió  Ràdio Pollença 
Tauló 
d’anuncis 
Pàgina web 

Actualitzar el fons 
de la biblioteca 
de centre 

Revisar el fons de llibres 
Donar de baixa els llibres amb contingut obsolet, 
romputs o fets malbé. 

Biblioteca actualit-
zada 

Octubre-juny Comissió Reunions 
Material bibli-
oteca 
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6.1.1.2. Pla d’actuació de la comissió de convivència 

OBJECTIUS ACTUACIONS 
INDICADOR 

D’AVALUACIÓ 
TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES RECURSOS 

1.Treballar sistemàti-
cament els hàbits de 
comportament i convi-
vència dins el propi 
centre i a les sortides 
escolars.  
 

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

- Comptabilitzar 
quantitativament si 
han minvat el nom-
bre de conflictes du-
rant el curs. 

Anual Tot el claustre Xerrades 
Debats 
 

1.2. Anotar tots els conflictes al quadern 
del mestre per fer-ne un recompte a 
final de curs  

Anual Tot el Claustre Quadern del mestre 

1.3. Continuar amb els jocs de pati D’octubre a Juny Tot el Claustre 
Mestres d’EF 

Material esportiu 

1.4 Revisar el pla d’actuació de les nor-
mes de convivència 

Anual Tot el Claustre  

1.5. Fer un seguiment dels casos conflic-
tius i cercar-ne solucions 

Anual Tot el Claustre Quadern del mestre 

2. Treballar els hàbits I 
normes conjuntament 
amb les famílies 

2.1 Revisar les normes dins l’agenda 
escolar per al curs 2018-19 

- Nombre de Conflic-
tes després de la 
reunió 

Segon Trimestre Tot el claustre 
 

-Quadern del mestre 

3.Continuar amb les 
normes d’aula a tots 
els espais del centre 

3.1. Amb indicadors gràfics (cartells) 
recordar i fer ús de les bones pràctiques 
de convivència 

- Comptabilitzar 

quantitativament si 

han minvat el nom-

bre de conflictes 

durant el curs. 

Anual Tot el claustre -Cartells de bones 
pràctiques de convi-
vència 
-Quadern del mestre 

3.2. Xerrades amb especialistes externs 
que facin referència als temes més con-
flictius de l’aula 

Anual Tot el claustre 
AMIPA 
Ajuntament 
Especialistes externs 
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6.1.1.3. Pla d’actuació de l’equip de suport i PALIC 

a) Membres de l’equip de suport.  

Segons l’article 46 del Reglament Orgànic de les escoles i dels col·legis, als centres de nou o més unitats es constituirà l’equip de suport amb la 

següent composició:  

Audició i Llenguatge (coordinadora) Carme Garcia Ballester 

Pedagogia terapèutica  Leonor M. Crespí (Directora) 

Margalida Cerdà Moragues 

Maria Bellver 

Membre EOEP  Laura Llobera 

PTSC Rosa 

Psicòleg SMOE Biel Serra 

 

b) Alumnat NESE. 

Necessitats específiques de suport educatiu (NESE) Nom. 

Alumnat amb necessitats educatives especials 12 

Alumnat amb dificultats específiques d’aprenentatge 14 

Alumnat amb altes capacitats 2 

Alumnat d’incorporació tardana al sistema (pendent d’incloure els nouvinguts que han començat aquest 

curs) 

6 

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). 

6 

Altres alumnes que, degut a les seves necessitats temporals requereixen d’un suport 40 
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c) Definició dels objectius de l’equip de suport en relació al professorat en general i els tutors i les tutores en particular 

OBJECTIU ESTRATÈGIES D’ACTUACIÓ RECURSOS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

A) EN RELACIÓ AL PROFESSORAT EN GENERAL I ELS TUTORS I LES TUTORES EN PARTICULAR 

- 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 me-
todològiques que facilitin la resposta a la diversitat i per tant 
l’atenció a les nese.  
- Facilitar eines i estratègies útils per a l’anàlisi de les programaci-
ons d’aula en relació a la seva adequació a la diversitat de 
l’alumnat.  
- Orientar i facilitar la recerca i/o elaboració de materials curricu-
lars 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.  

- 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.  
- Elaborar ACIS.  
- Realitzar coordinacions. 
- Realitzar reunions amb les famílies, tutors/es i 
equips de suport.  
- Elaborar material per les tutories.  

-Especialistes P.T.  
-Especialista A.L.  
-Especialista A.D.  
- Tutors /es.  
- Membre de 
l’EOEP  

- Nombre d’ACIS entre-
gades en la data esta-
blerta. 
 

B) EN RELACIÓ AL CENTRE EDUCATIU 

- 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 famíli-

- 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 l’alumnat 
amb nese.  
- Aportació de materials i recursos didàctics.  
- Col·laboració en les definicions de pautes res-

- Especialistes PT.  
- Especialista AL.  
- Especialista Aten-
ció a la diversitat.  
- Coordinadors /es.  
- Especialistes.  
- Membre de 
l’EOEP.  

- Memòria  
- Avaluacions prèvies.  
- ACIS realitzades.  
- Informes realitzats.  
- Activitats desenvolu-
pades.  
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d) Objectius d’actuació dels diferents àmbits: Audició i llenguatge, Pedagogia Terapèutica i Atenció a la Diversitat 

OBJECTIUS ESTRATÈGIES D’ACTUACIÓ RECURSOS 
INDICADORS 

D’AVALUACIÓ 

A) ÀMBIT D’AUDICIÓ I LLENGUATGE 

- Avaluar el llenguatge i la parla mitjançant proves estandardit-

zades, proves d’elaboració pròpia i observació directa en l’aula, 

en petits grups o de manera individual.  

- Intervenir en tasques de reeducació amb la finalitat que 

l’alumnat pugui assolir el màxim nivell possible de comunica-

ció, llenguatge i parla.  

- Valoració del nivell de l’alumnat.  

- Intervenció directa, individualment o en petit 

grup, amb una programació específica en cada cas.  

- Taller de comprensió i expressió oral a Ed. Infantil 

duit a terme per les mestres tutores i +1 i +2. 

- Realització de tasques pròpies de planificació de 

- Tutors/es  

- Especialista AL  

- Especialistes PT  

- Membres de 

l’EOEP  

- Família.  

- Programa i temporit-

zació de les intervenci-

ons en l’aula.  

- Programa 

d’intervenció individual 

per a cada alumne. 

es, APIMAS, ...  pecte criteris metodològics i organitzatius.  
- Acords presos a les reunions  

- Cap d’estudis  

C) EN RELACIÓ A LES FAMÍLIES 

- Orientar i col·laborar amb les famílies dels alumnes que rebin 
suport.  
- Orientar i col·laborar amb les famílies de tot l’alumnat amb pau-
tes a principi de curs. 

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

- Especialistes P.T. 
- Especialista A.L.  
– Especialista 
Atenció a la Diver-
sitat. 

- Entrevistes realitzades.  
- Informació nova obtin-
guda.  

D) EN RELACIÓ A L’ALUMNAT 

- Realitzar una tasca preventiva com més àmplia possible.  

- Potenciar el treball d’aquelles capacitats necessàries per al 

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, degut a la seva es-

pecificitat i/o complexitat, s’hagi justificat i explicitat a l’adaptació 

curricular, es podran treballar fora de l’aula alguns continguts con-

crets i en períodes determinats de la jornada.  

- Assessorament i col·laboració amb el professo-

rat en l’adaptació de materials i recursos didàc-

tics (mobiliari de l’aula i espais, estratègies orga-

nitzatives i metodològiques, decisions 

d’avaluació).  

- Realització d’activitats.  

- Ús de materials didàctics diversificats, plante-

jant una proposta d’activitats amb més d’una via 

de desenvolupament.  

- Establiment de diferents formes d’agrupament.  

 Especialista PT.  

-Especialista AL.  

- Atenció a la di-

versitat.  

- Membre de 

l’EOEP.  

- Tutors/es  

- Observar modificacions 

de les ACIS, com a canvi 

en el procés educatiu.  

- Grau de consecució 

dels objectius generals 

de curs.  

- Realització d’activitats 

programades.  

- Elaboració d’AC. 
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- Assessorar les famílies conjuntament amb els altres professi-

onals implicats.  

- Seguir el criteri de prioritat de l’alumnat d’AL establert al PAD 

prioritzant els casos segons les necessitats rellevants.  

- Intervenir indirectament en els processos de prevenció, esti-

mulació o reeducació. 

la intervenció, des de la programació dels objectius 

fins l’elaboració, si cal, de material a utilitzar. 

- Entrevistes amb famílies 

- Observació directa  de les interaccions comunica-

tives a l’EI per detectar possibles dificultats des 

dels 3 anys.  

- Realització de tallers de llenguatge en petit grup a 

EI per tal de detectar possibles dificultats. 

 - Memòria anual.  

- Proves estandarditza-

des i d’elaboració prò-

pia.  

- Informes.  

- Entrevistes.  

- Sessions de coordina-

ció amb els tutors i es-

pecialistes. 

B) ÀMBIT ESPECÍFIC DE PEDAGOGIA TERAPÈUTICA 

- 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 inclusió de 

l’alumnat.  

- Fer un seguiment de tots els casos. 

- Mantenir les famílies informades.  

- Atenció directa a l’alumnat amb necessitats edu-

catives especials.  

- Realització d’activitats diverses dins les aules 

- Temporització i tipus de recolzament adequant i 

ajustant les activitats a les necessitats individuals i 

als alumnes.  

- Ajustar la metodologia i els recursos a les necessi-

tats dels alumnes.  

- Elaboració d’activitats que recolzen la motivació, 

autoestima i autonomia.  

- Entrevistes amb les famílies 

- Tutors /es.  

-Especialistes PT.  

- Membre EOEP.  

-Especialista AL. 

- Família.  

-Especialista AD.  

- Col·laboració en cicles  

- Reunions amb tutors 

/es.  

- Sessions de coordina-

ció.  

- Nombre d’entrevistes.  

- Sessions d’avaluació 

C) ÀMBIT ESPECÍFIC D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

- Afavorir l’acollida de l’alumnat nouvingut i el que pertany a 

minories ètniques o culturals en desavantatge i altres sectors 

socials desfavorits, els d’altres  comunitats autònomes amb 

desconeixement de la llengua catalana.  

- Impulsar la inserció de l’alumnat nouvingut   

- Donar suport a la consecució dels objectius educatius per part 

de l’alumnat destinatari de les actuacions de compensació 

educativa.  

- 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 programats.  

- Realització d’activitats diverses per a la integració 

en el grup classe i en el centre.  

- Temporització i tipus de recolzament:  

* Adequant i ajustant les activitats a les necessitats 

- Tutors /es.  

- Atenció a la 

diversitat.  

- Família. 

- Memòria anual.  

- Informes.  

- Col·laboració amb els 

nivells.  

- Reunions amb tutors 

/es.  

- Sessions de coordina-

ció.  
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-Revisar el pla d’acollida, si es considera necessari.  

 

individuals i als alumnes.  

- Entrevistes familiars 

-Sessions d’avaluació 

 

 e) Programació, en coordinació amb l’EOEP, de les actuacions del suport adients per donar resposta a les necessitats detectades.  

Durant el curs escolar, l’equip de suport es reunirà un cop per setmana amb els membres de l’EOEP, dins de l’horari lectiu, els dijous de 

13:30 a 14:30 hores.  

A principi de curs es duran a terme les reunions per a l’intercanvi d’informació internivell, en aquestes hi participaran tots els especialis-

tes implicats en el curs, fent-los saber les accions que durà a terme l’equip de suport durant el curs amb els alumnes NESE. En els casos neces-

saris, es donaran als mestres possibles pautes a seguir.  

Durant el mes d’octubre es realitzaran les reunions d’avaluació inicial per cursos, a les quals hi participaran els membres de l’equip de 

suport que intervinguin a cada classe, per tal de definir en línies generals d’intervenció, els alumnes que convé incorporar al programa de re-

forç, en funció de les possibilitats dels especialistes implicats, ... i fer les modificacions pertinents sobre els suports per als alumnes NESE. 

Durant el curs es realitzaran reunions de coordinació amb els tutors amb els quals treballa l’equip de suport sempre que es consideri 

oportú. A les sessions d’avaluació, que enguany es realitzaran per curs, s’aprofitarà per tractar amb tots els mestres implicats els diferents ca-

sos tractats  i els que puguin anar sorgint. 

Es preparen les reunions que es faran amb cada tutor, així com les altres tasques de l’equip de suport: elaboració de material, segui-

ment d’AC, intervencions puntuals de reunions amb famílies, etc.  
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6.1.1.4. Pla d’actuació de l’orientadora. 

 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ DEL SERVEI D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA 

SERVEI D’ORIENTACIÓ 

ORIENTADOR: Laura Llobera Silva (lsilvalaura@educaib.eu) 

TEMPS D’ATENCIÓ CENTRE (períodes lectius+complementaris): dimecres, dijous, divendres (tres al mes) i 

algun dimarts de cada mes. (de 08:30 a 14:30h).  

TÈCNIC DE SERVEIS A LA COMUNITAT (PTSC): Estefania Bauzà. 

TEMPS D’ATENCIÓ CENTRE (períodes lectius+complementaris): dijous quinzenals (de 8:30 a 14:30). 

MEMBRES DE L’EQUIP DE SUPORT: 

PT: Margalida Cerdà / Maria Bellver 

AL: Carme Garcia 

ATE: Maria Antònia Vidal / Maria Àngels Llabrés. 

FISIOTERAPEUTA EDUCATIU: Yolanda Ródenas Roberto 

UVAI: TEA, ASPAS 

SMOE 

 OBJECTIUS DEL SERVEI D’ORIENTACIÓ I DE L’EQUIP DE SUPORT 

 Generals:      

- Intervenir en l’aplicació de programes que condueixin a la millora dels aprenentatges dels alumnes i 

del centre. 

- Prevenir i atendre les necessitats que afecten al procés d’ensenyament- aprenentatge per promoure 

el potencial de l’alumnat, estimulant el desenvolupament màxim de les seves capacitats sota els prin-

cipis d’equitat, qualitat i inclusió, partint de l’avaluació de tots els contextos on s’hi troba (escolar, 

familiar i social). 

 Específics: 

- Participar en la planificació global de l’orientació educativa i professional i en l'aplicació de criteris es-

tablerts per la direcció general, pel que fa a programes, materials i recursos per al desenvolupament 

equilibrat dels alumnes.  

- Mantenir actualitzat el cens, recursos i programes  sobre l’alumnat que presenta necessitats específi-

ques de suport educatiu. 

- Elaborar i difondre materials, programes,  instruments, mitjans i tecnologies d’ajuda, relacionats amb 

l’avaluació psicopedagògica i la resposta educativa en la intervenció amb els alumnes.  

- Dur a terme una intervenció directa i especialitzada complementària i cooperar amb altres serveis 

especialitzats d' orientació en l' avaluació i la intervenció en casos concrets.  

-  Col·laborar i coordinar accions amb els centres d' educació especial i altres institucions i entitats que 

donen atenció als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.   

- Promoure i participar en l ’intercanvi d’experiències entre els centres, i actuacions formatives amb la 

finalitat de potenciar el coneixement i la implantació de bones pràctiques pedagògiques. 

PROGRAMA A DESENVOLUPAR 

TÍTOL:  Mediem. Grup de mediadors per afavorir la convivència. Prevenció i intervenció sobre assetja-

ment escolar.  

FONAMENTACIÓ: 

El concepte de Convivència Escolar es sol associar amb el concepte de bullying; “un alumne és agredit o 



35 

 

es converteix en víctima quan està exposat, de forma repetida i durant un temps, a accions negatives que 

ho duen a terme altres alumnes o a varis d’ells (Olweus, 1998)”, però la definició del Ministeri d’Educació 

respecte a la Convivència Escolar es refereix a la coexistència pacífica dels membres de la comunitat edu-

cativa, que suposa una interrelació positiva entre aquests i permet l’adequat compliment dels objectius 

educatius en un clima que propicia el desenvolupament integral de l’alumnat.  

El programa s’emmarca dins l’àmbit de suport al PAT, al pla de convivència del 

centre i per tant dins la PGA i el PEC. Va dirigit a tot l’alumnat del centre, però algunes activitats van diri-

gides especialment a l’alumnat del segon cicle d’educació primària.  

OBJECTIUS GENERALS: 

- Millorar la convivència en el centre educatiu i fomentar una socialització positiva entre tota la comuni-

tat educativa.  

- Conscienciar de la problemàtica actual del bullying i  les seves variants. 

- Oferir eines per a la intervenció davant els casos que es presentin dins el centre educatiu. 

- Prevenir i anticipar-se a possibles casos d’assetjament. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

• Conèixer, estudiar i respondre si escau als indicadors de vulnerabilitat o a factors propiciadors de la 

victimització. 

• Donar eines a l’alumnat per resoldre les situacions conflictives que es puguin trobar.  

• Implicar i conscienciar a tots els docents en la importància de la detecció de situacions susceptibles 

de conflictes.   

• Donar informació i pautes a les famílies perquè puguin resoldre possibles situacions d’aquest tipus. 

DESTINATARIS: Tota la comunitat educativa: Famílies, docents i alumnat. 

ESTRATÈGIES D’ACTUACIÓ: 

En aquest programa s’hi intervindrà des de diferents indrets:  comissió de convivència, equip de suport i 

des del servei municipal d’orientació educativa (SMOE). Serà un treball transversal en diferents àrees, 

com ara llengua i plàstica, d’aquesta manera es podrà respondre millorar en el moment de detectar pos-

sibles casos. 

Dins les classes de plàstica es realitzaran murals i tríptics informatius que l’alumnat haurà d’elaborar, per 

després, exposar als passadissos del centre. A més, a la classe de llengua, s’analitzarà un article periodís-

tic relacionat amb l’assetjament, i es durà a terme per part de l’alumnat una representació que plasmi la 

problemàtica per tal de cercar possibles solucions. Durant les sessions de tutoria serà on es realitzaran 

els qüestionaris inicials, una sessió informativa, la visualització del vídeo i una sessió conjunta entre 

l’alumnat i pares a on també s’obri la possibilitat de fer participar els policies tutors del municipi, per tal 

de donar una altra visió de la problemàtica que ara tractem. 

Es proposen una sèrie d’activitats que podrien facilitar la intervenció: 

 Creació grup mediadors 

 Realització un qüestionari inicial 

• Projecte de patis. 

• Recerca d’articles de premsa i de vídeo relacionats amb el tema (ex: Amanda Todd) 

• Coordinació entre policies tutors, SS.SS i comunitat educativa per concretar la seva participació mit-

jançant una xerrada al respecte. 

• Realització del sociograma com a eina de prevenció, detecció i valoració de l’assetjament i de les 

relacions entre els iguals. 

• Treball amb l’alumnat dins les hores de tutoria amb material específics de la matèria (ex: “Decideix”, 
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CESC, pràctiques restauratives...) 

• Estudi d’un cas: visualització i reflexió sobre un vídeo. 

• Dinàmica de grup: representació d’un possible cas i posterior anàlisi. 

• Realització de cartells informatius per desprès penjar-los per tot el centre.  

• Elaboració d’un tríptic informatiu.  

TEMPORITZACIÓ: Curs escolar 

RECURSOS:  

Material audiovisual, gràfic, mètode Pikas,… 

Qüestionaris, fotocòpies del text a treballar, cartolines, retoladors i material fungible. 

AVALUACIÓ /INDICADORS D’AVALUACIÓ: 

• Una primera avaluació, amb el qüestionari inicial, valorant els coneixements amb els que parteix 

l’alumnat.  

• També s’anirà avaluant els coneixements que aniran adquirint a través de l’anàlisi de text, avaluació 

amb l’observació de la dinàmica de grup i de la posada en comú. Si en qualque moment es detecta un 

episodi d’assetjament escolar, també s’avaluarà com ha anat el procés i si és necessari s’iniciarà el 

protocol d’assetjament establert per la Conselleria d’Educació.  

•  Acabant amb una avaluació final dels cartells, tríptics (no només s’avaluarà la presentació sinó el con-

tingut de la informació), la representació realitzada per l’alumnat, i els qüestionaris finals tant pels 

alumnes com per les seves famílies.   

 

Indicadors:  

 Grau de consecució dels objectius plantejats. Els docents realitzaran un registre de cada grup que 

reflectirà la situació en quant  a la cohesió i convivència del grup. En aquest document, hi constaran 

totes les incidències positives i negatives que es produeixin en referència al tema de la convivència 

escolar. 

 En les reunions de claustre es farà un seguiment continuat i de procés de la situació observada. 

Aquest seguiment permetrà obtenir dades de forma col·lectiva i quantificarà i registrarà totes les si-

tuacions que ho requereixin. 
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6.1.2. Plans per a la revisió, seguiment o modificació dels projectes. 

 

 

DOCUMENTS 
 

DATA 
ELABORACIÓ 

OBJECTIUS PER A AQUEST 
CURS 

TEMPORITZA-
CIÓ 

RESPONSABLES AVALUACIÓ 

 1- PEC 
     

Curs 2017/18 Seguiment 
 

Tot el curs - Equip Directiu 
 

Memòria 

P
EC

 

2- CONCRECIÓ CUR-
RICULAR 

Curs  Revisar Tot el curs - CCP 
-Claustre (aprova) 

 

3- ROF Curs 2012/13 Revisar  Tot el curs - Equip Directiu 
- Claustre 

 

4- PLA DE CONVIVÈN-
CIA 

Curs 2016/17 Seguiment Tot el curs - Comissió de convivència. 
- Equip directiu (aprova) 

Memòria 

4-PLC + PALIC CURS 2016/17 Revisar Tot el curs Comissió de normalització 
lingüística 
Equip directiu 
Claustre 
CCP 

Memòria 

5- PAD + PALIC Curs 2012/13 Revisar models ACIS i docu-
ment PAD 

Tot el curs - Equip Directiu 
- Equip de suport. 
- Claustre 

Memòria 

6- PLA D’ACCIÓ TU-
TORIAL 

Curs 2017/18 Seguiment Tot el curs - Equip Directiu 
- C.C.P. 

Memòria 

 7-PLA D’EMERGÈNCIA 
I EVACUACIÓ 

Curs 2017/18 Seguiment 1r trimestre Equip directiu Memòria 
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6.2. Plans i programes específics del nostre centre. 

6.2.1. Pla d’actuació de noves tecnologies de la informació       

OBJECTIUS ACTUACIONS INDICADOR 
D’AVALUACIÓ 

TEMPORIT RESPONSABLES RECURSOS 

Elaborar un pla comú d’activitats 
amb les TIC a 5è i 6è d’EP 

Entre tot el professorat que utilitza internet com a 
recurs docent, hauríem de fer un llistat de pàgines 
web d’interès . 

Acta reunions Curs 2018/19 Professorat do-
cent 

Internet 

Millorar l'equipament informàtic 
del centre (ordinadors, pissarres 
digitals...) 

Actualitzar el hardware (equipament) obsolet així 
com posar al dia el software a versions més re-
cents. 

Nom, ordina-
dors actualitzats 

Curs 2018/19 Coordinador TIC Pressupost 
assignat a TIC 

Potenciar la comunicació amb la 
Comunitat Educativa.  
 

Potenciar la comunicació amb la comunitat educa-
tiva i el seu entorn: web, blogs, correu electrònic, 
en el qual es divulguin les activitats del centre.  

Nombre de 
visites a la web. 
Memòria final 
de curs.  

Primer tri-
mestre del 
curs 2018/19 

Coordinador TIC Pàgina web de 
l’escola.  

Utilitzar les TIC com a mitjà per 
perfeccionar l’activitat docent i 
per millorar la qualitat dels pro-
cessos d’ens-apren. 

Potenciar l’ús de les TIC , integrar-les com un re-
curs més en el procés d’ensenyança-aprenentatge 
en tots els nivells educatius: infantil, primària i 
Pedagogia Terapèutica.  

Avaluar al final 
de curs . 

Curs 2018/19 Comunitat educa-
tiva. 

Internet, pro-
grames i 
software edu-
catiu. 

Valorar l’ordinador i la tecnolo-
gia associada a ell per recolzar el 
procés educatiu. 

Potenciar activitats de participació de tota la co-
munitat  educativa: revista escolar, web, setmana 
cultural, enquestes... 

Avaluar al final 
de curs. 

Curs 2018/19 Coordinador TIC i 
equip directiu. 

Coordinador 
TIC i equip 
docent. 

Catalogació dels software i 
hardware que componen els 
diferents equips informàtics  de 
cada aula.  

Elaborar un registre de les característiques bàsi-
ques com IP, memòria, targeta gràfica, sistema 
operatiu, etc.  per tal d’anar actualitzant  els més 
vells i obsolets. 

Nom. 
D’ordinadors 
registrats 

Curs 2018/19 Coordinador TIC Graelles 
/Coordinador 
TIC 

Dinamitzar i posar en valor la 
Comissió TIC.  

Implicar els membres de la Comissió en les tasques 
requerides. 

Acta reunions. Curs 2017/18 Coordinador TIC Membres de 
la comissió 
TIC. 

Instal·lació de pissarres i projec-
tors a aules que no en disposen. 

Instal·lar a les aules d’infantil que encara no en 
disposen, pissarres digitals  i projectors. 

Avaluar a final 
de curs. 

Curs 2018/19 Coordinador TIC Pressupost 
assignat a TIC 
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6.2.2 Pla d’actuació del departament d’educació ambiental 

a) Estructura  

1.- A part del Coordinador, cada Cicle té un representant que fa de pont entre el 

Departament i els Tutors. 

2.- Dins el Departament es coordina l’Hort Escolar, amb Francisca Borràs com a 

responsable, i compartint el mateix pressupost. 

3.- El Departament convoca una reunió de treball mensual amb els representants de cada 

cicle.  

4.- La seu física del Departament és el quartet del Coordinador  i el Programa de 

Reutilització, amb el dipòsit de tot el material relacionat amb Medi Ambient i mantenint-se 

sempre obert per a la seva consulta i ús.  

 

b) Funcions  

 1.- Supervisar en la tria dels residus per reciclar, molt especialment dins l’aula. 

 2.- Controlar la generació de residus de rebuig, amb la finalitat de reduir-los al màxim, 

molt especialment en el pati. 

 3.- Facilitar la correcta deposició i recollida dels tres tipus de residus bàsics, col·locant 

contenidors específics en punts estratègics durant les celebracions escolars (fireta, bunyolada, 

fogueró, disfresses, sopars, etc.).  

4.- Treballar en l’estalvi dels recursos en general: energia elèctrica, combustible, aigua i 

material fungible. 

5.- Recordar periòdicament i mitjançant decàlegs a la comunitat educativa les pautes a 

seguir en temes mediambientals. 

6.- Participar a trobades i cursets relacionats amb la matèria, tant per part del 

Coordinador com del responsable de l´Hort Escolar. 

  

c)  Objectius  

1. Organitzar una exposició oberta amb materials de reciclatge pels passadissos del centre 

(projectes) 

2. Dissenyar i distribuir en llocs estratègics del centre (aules, banys, entrades, passadissos...) 

decàlegs informatius relacionats amb estratègies mediambientals. 

3. Assessorar els cicles sobre els tallers, estades i visites relacionades amb el medi ambient i 

la natura que ofereixin les diferents institucions. 

4. Experimentar, cada grup-classe del centre, almenys un dels Itineraris Mediambientals pel 

terme de Pollença que ha elaborat la Comissió Ambiental.  

5. Implicar els mestres  dins la seva  tasca a l’aula i a les guàrdies de pati en la tria i buidatge 

correctes dels residus en els contenidors/papereres corresponents. 

6. Impulsar la reactivació de l’Hortet Escolar amb un projecte específic per al present curs. 
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d) HORT ESCOLAR 

 Objectius: 

- Educar els infants en l’horticultura, en la floricultura i en l’aromaticultura. 

- Identificar flors, plantes aromàtiques, hortalisses i plantes autòctones. 

- Realitzar les tasques bàsiques de l’hort i el jardí, adients a l’edat escolar.  

- Afavorir el treball en equip. 

- Recollir, exposar, degustar, conservar… els productes cultivats. 

- Aprofitar l’hortet per treballar les competències bàsiques. 

 

 Continguts: 

- Principis elementals de l’agricultura ecològica 

- El valor dels aliments biològics 

- Tècniques agrícoles manuals per infants. 

- Calendari agrícola bàsic 

 

 Localitzacions: 

- ESPAI 1. L’HORTET ACTUAL, destinat a INFANTIL, especialitzat en flors i plantes 

aromàtiques. 

- ESPAI 2. LA “MUNTANYETA”, destinat a 1r i 2n de PRIMÀRIA, especialitzat en estepes, 

arbusts i arbres autòctons 

- ESPAI 2. HORT NOU (final rampa), destinat a la resta de PRIMÀRIA, especialitzat en 

verdures i hortalisses. 

 

 Organització: 

- ESPAI 1. Taller ( tres dies per setmana, 14 nins i nines de 3, 4 i 5 anys, dos de cada classe 

de 1h i 30 min). Tasques bàsiques: distribuir, sembrar, regar, identificar, olorar, gaudir, 

pintar, fer rams, fer collages, endiumenjar-se amb flors, recitar, tocar, etc. 

- ESPAI 2. Grups-nivell (50 alumnes), acompanyats per les tutores i una mestra de reforç. 

Una activitat trimestral per grup. Sessions llargues (60-90´). Tasques bàsiques: sembra de 

plantes autòctones amb l’assessorament dels vivers de Menut. Demostracions pràctiques 

/ xerrades per part de pagesos del poble. Visita als Jardins Joan March, especialitzats en 

plantes autòctones. Cura del redol reforestat: netejar, escodolar, fer paradetes, llevar 

herba, fer garangoles, regar… Degustació de fruites silvestres: murtons, móres, arboces, 

lledons… Celebració lúdica “in situ” del Dia de l’Arbre. 

- ESPAI 3. Grups desdoblats (12-14 alumnes), acompanyats per la tutora o una mestra de 

reforç. Una /dues visites mensuals, segons els grups apuntats i les necessitats hortícoles. 

Sessions normals (30-45´). Tasques bàsiques: cavar, adobar, distribuir, sembrar, regar, 

entrecavar, elaborar fitxes, registrar fotogràficament l'evolució de les plantes, esponjar, 

recollir, arrabassar, elaborar i degustar plats, exposar els productes… 

 Material de suport: 
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- Materials diversos per al manteniment del tancat i reg automàtic. 

-     Eines: càvec, pala, mesurador, sembrador, raspall, xapeta, regadora, senalles… 

-    Herbes aromàtiques, llavors, planters, esqueixos... 

- Informacions diverses: internet, revistes, entrevistes familiars… 

 Avaluació: 

   Es farà una valoració qualitativa a la comissió de medi ambient 
 
6.2.3. Programa de reutilització de llibres 

Alumnat que participa en el Programa de Reutilització de Llibres de Text i Material Didàctic (curs 
2018-2019) 
 

Centre educatiu: CEIP JOAN MAS Codi: 07004424 
Localitat: POLLENÇA 

 

Cursos 
Nre. total d’alumnat 

per curs 
Nre. d’alumnat que parti-

cipa en el Programa 
Percentatge d’alumnat 

participant  sobre el total 
1r 45 39 87 % 
2n 43 34 79 % 
3r 51 37 73 % 
4t 47 35 74 % 
5è 50 47 94 % 
6è 50 38 76 % 

 
 
POLLENÇA., 22.  de JUNY  de 2018 

 
[El director / La directora]  
 
 
[rúbrica] 
 
 
 

.........................Leonor M Crespí Tous.......................... 

[nom i llinatges] 
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ANNEX 2 

Relació de nous llibres de text i material didàctic (educació primària) 

Relació de nous llibres de text i material didàctic del fons del centre a disposició del  alumnat 
d’educació primària que participin en el Programa de Reutilització durant el curs escolar 2018-
2019: 

RELACIÓ DE LLIBRES DE TEXT D’EDITORIAL REUTILITZABLES 

 1. Curs 2. Títol Autor Editorial ISBN 

6è MATEMÀTIQUES 6 VARIS ANAYA 978-84-678-3482-6 

6è LLENGUA 6 ILLES BALEARS VARIS VICENS VIVES 978-84-682-2801-3 

6è LENGUA 6 APRENDER ES 
CRECER 

VARIS ANAYA 978-84-678-3298-3 

6è ROOFTOPS 6. CLASS BOOK VARIS OXFORD 978-0-19-4503815 

5è MATEMÀTIQUES 5. CONSTRïM VARIS CRUÏLLA 978-84-661-3482-8 

5è LLENGUA 5. CONSTRÏM VARIS CRUÏLLA 978-84-661-3509-2 

5è LENGUA 5. PIEZA A PIEZA VARIS ANAYA 978-84-678-3292-1 

5è ROOFTOPS 5. CLASS BOOK VARIS OXFORD 978-0-19-45036794t 

4t MATEMÀTIQUES 4 VARIS ANAYA 978-84-678-7991-9 

4t LLENGUA 4 ILLES BALEARS VARIS VICENS VIVES 978-84-682-2864-8 

4t LENGUA 4 APRENDER ES 
CRECER 

VARIS ANAYA 978-84-678-7755-7 

4t ROOFTOPS 4. CLASS BOOK VARIS OXFORD 978-0-19-4503518 

3r SOCIALS 3 ILLES BALEARS VARIS VICENS VIVES 978-84-682-2157-1 

4t SOCIALS 4 ILLES BALEARS VARIS VICENS VIVES 978-84-682-1834-5 

5è SOCIALS 5 ILLES BALEARS VARIS VICENS VIVES 978-84-682-1834-2 
 
 

6è SOCIALS 6 ILLES BALEARS VARIS VICENS VIVES 978-84-682-1834-6 

3r NATURALS 3 ILLES BALEARS VARIS VICENS VIVES 978-84-682-2159-5 

4t NATURALS 4 ILLES BALEARS VARIS VICENS VIVES 978-84-682-1500-6 

5è NATURALS 5 ILLES BALEARS VARIS VICENS VIVES 978-84-682-1500-5 

6è NATURALS 6 ILLES BALEARS VARIS VICENS VIVES 978-84-682-1500-6 

3r ROOFTOPS 3. CLASS BOOK VARIS OXFORD 978-0-19-4503358 

2n LLENGUA 2. LECTURES VARIS VICENS VIVES 978-84-682-1552-5 

1r LLENGUA 1. LECTURES VARIS VICENS VIVES 978-84-682-1552-6 

   

RELACIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS REUTILITZABLES EMPRATS QUAN NO S’EMPREN LLIBRES 
DE TEXT D’EDITORIAL  

Curs Nom 
ISBN 

(o descripció si l’ha ela-
borat el centre) 

Relació amb el currícu-
lum 

2n LLEGIM A L'ESCOLA RECULL DE LECTURES 
AMB FITXES DE TRE-
BALL 

COMPRENSIÓ LECTORA. 
CATALÀ/CASTELLÀ 
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ANNEX 3 

Model d’acord del consell escolar 

Acord del Consell Escolar sobre l’aportació econòmica que han de fer el pare, la mare o represen-
tants legals del alumnat d’educació primària per participar en el Programa de Reutilització de Lli-
bres de Text i Material Didàctic 

El Consell Escolar del centre CEIP JOAN MAS.  (codi 07004424), situat a la localitat de POLLENÇA., 
reunit en data 6 DE JUNY, ha acordat que les famílies o representants legals de l’alumnat 
d’educació primària que el curs 2018-2019 vulguin participar en el Programa de Reutilització de 
Llibres de Text i Material Didàctic han de fer una aportació de 30 €. 

Tenint en compte que el càlcul  s’ha fet a partir de les següents dades: 

 La despesa prevista en llibres i material didàctic del curs escolar 2018-2019 és 
de.46.000€.  

 La inclusió del romanent del Programa de Reutilització de Llibres de text i Material didàc-
tic per minorar l’aportació de l’alumnat és de.17.000.€. 

 L’aportació de la Conselleria d’Educació i Universitat al Programa de Reutilització de lli-
bres de text és de 50,00€. 

 L’aportació d’altres administracions o entitats és de.0 € (ajuntaments, APIMA, consells in-
sulars...) 

 

  POLLENÇA ,  22 d     JUNY              de 2018 

 

[El president / La presidenta] del 
Consell Escolar 

 

[rúbrica]  

 

 

 

         

Leonor Maria Crespí Tous 

 [El secretari / La secretària] del 
Consell Escolar 

 

[rúbrica] 

 

Matilde Navarta Morales 
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ANNEX 4 

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  2017.-2018.) 

Centre educatiu:    CEIP JOAN MAS  Codi:   07004424  
Localitat:     P0LLENÇA  

3. 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:.  

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

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

4. 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 al equip docent, al alumnat, a l’Ajuntament, 
etc. 

   X 

5. Foment, per part de tot el professorat  del bon ús dels llibres.    X 
6. Foment de la implicació de l’AMIPA en els valors i les tasques inherents al 

Programa.  
  X  

7. Revisió de la metodologia i adequació del material complementari.   X  
8. Atenció al alumnat nouvingut.    X 
9. Funcionament i coordinació de la Comissió de Seguiment.    X 

10. Coherència del Programa amb el model pedagògic i les finalitats educatives 
del centre. 

   X 

11. Consultes a l’equip de suport de la Conselleria i atenció rebuda.   X  
12. Aportació econòmica de l’Ajuntament, si s’escau. X    
13. Altres:                                                                                                    
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Observacions              

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

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

 

5. 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. Millorar l’elecció de material i llibres.   
2. Ampliar els llibres i materials reutilitzables. X 
3. Reduir els materials no reutilitzables.   
4. Millorar la informació a les famílies.   
5. Millorar l’ús dels llibres reutilitzables.  
6. Mantenir una relació més directa amb l’equip de suport de la Conselleria. X 
7. Millorar el programa de suport informàtic.  

8. Altres:      Avançar la data de la publicació de la instrucció sobre l'aplicació del 

Programa  

 

 

Observacions     Potser caldria qualque reunió entre la Conselleria i els coordinadors del Programa 

als centres (com es feia els primers anys) per tal de intercanviar experiències i millorar els resul-

tats         
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6.2.4. Pla d’actuació de la comissió de festes 2018-2019 

 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. 

 A les reunions posteriors de cada acta s’avaluarà la festa realitzada. 
 

FESTA OBJECTIU TEMPOR. RESPONSABLES RECURSOS AVALUACIÓ 

Verges Conèixer les tradicions i treballar en 
CB 

18 
d’octubre EI 
19 
d’octubre 
EP 

Comissió de festes. 
Tutors de 6è. Famíli-
es. 

Material adient Reunió co-
missió 

Fireta Fomentar l’activitat de vendre i com-
prar 

9 novembre Comissió de festes 

Mestres de 6è 

Recaptar material usat Reunió co-
missió 

Nadal i xocola-
tada 

- Aprendre cançons.  
- Fomentar la participació 

21 desem-
bre 

Comissió de festes 

Mestra de Música 

Mestres 

APIMA 

Nadales, instrument i mate-
rial per a la xocolatada 

Reunió co-
missió 

Sant Antoni Escriure i aprendre gloses 16 gener Comissió de festes 

 Mestres 

Fogueró, instrument i menjar Reunió co-
missió 

La Pau Col·laborar amb el projecte Building 
Education (NEPAL) 

30 de gener Comissió de festes 

 

Recollida de material adient Reunió co-
missió 

Carnestoltes Fomentar la reutilització per gaudir de 
la festa 

27 de febrer Comissió de festes 

APIMA 

Roba de casa. Dj per a E.I 
i  per a E Primària. 

 Reunió co-
missió 

Festival fi de 
curs 

Treballar l’expressió corporal com a 
part de l’Educ. Artística. Tema:  a de-
terminar  

21 de juny Comissió de festes 

Mestre música i 
claustre. 

Cançons, vestuari Reunió co-
missió 
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6.2.5. Pla d’acollida 

 6.2.5.1. Programa d’adaptació dels alumnes de 4t d’EI 

a) Introducció 

  El començament a un centre educatiu suposa per a l’alumne una experiència completament 

nova.  

   Per al nin/a suposa la separació física i afectiva d’un estret cercle familiar per tal d’incorporar-

se a un entorn nou amb adults desconeguts i altres nins i nines. 

  A totes les edats allò desconegut comporta reaccions de por i cada edat té els seus mecanismes 

per comprendre la nova situació: 

 - Alguns nins/es ploren. 

 - D’altres no ploren i sembla que afronten la situació de manera més    

serena.  

             - Alguns a l’aula estan immòbils i a casa seva solen manifestar trastorns   

               d’apetit, son, regressions en el control d’esfínters… durant algun temps. 

- Altres nins /es tenen una reacció retardada: no experimenten rebuig    

   cap a l’escola fins una setmana o quinze dies després. 

 

b) Característiques d’aquest període: 

   Encara que el nin/a tengués un adult a la seva sencera disposició, la seva familiarització amb 

l’escola no es produeix d’un dia per l’altre. És un procés lent d’adaptació que exigeix temps i pa-

ciència. Aquest temps variarà d’un infant a l’altre. Cada nin/ nina té el seu propi ritme i l’hem de 

respectar. 

   L’ansietat de la separació família-escola no és únicament una separació física espacial, l’infant 

se sent menys resguardat, menys protegit i menys segur, un trobar-se tot sol amb les seves pos-

sibilitats. 

  En un principi, tot es redueix a un temps buit, a un espai temporal que separa l’hora d’arribada 

dels pares. Les constants preguntes dels infants, com per exemple, “quan vendrà la meva ma-

mà?”, demostra l’absoluta incapacitat per mesurar el temps que passa. A poc a poc, la reiterada 

repetició de les mateixes rutines els permetrà fragmentar aquest temps (el que es fa primer, 

després, el darrer...). 

  Els pares tenen una gran influència en aquest moment que ve determinat per com ells mateixos 

visquin aquesta separació. 
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   c) Objectius 

1.Acceptar la separació familiar. 

2. Establir relacions comunicatives i nexes afectius amb les mestres i els companys. 

3.Establir un clima de confiança entre l’escola i les famílies. 

4.Sentir-se acollit com a ésser individual. 

5.Adaptació progressiva als ritmes i a les rutines de l’escola. 

6. Manifestar les seves necessitats, vivències, emocions... 

 

d) Pautes per a les famílies per facilitar l’adaptació dels seus fills/es 

-  És molt important tenir una actitud oberta i de confiança.  

-  És convenient que l’horari durant els primers dies es vagi completant a poc a poc. La mestra 

organitzarà una entrada escalonada, progressiva i gradual per facilitar aquest moment. 

- Intentar que el nin/a assisteixi amb regularitat durant les primeres setmanes. 

- S’acceptaran els objectes personals com per exemple:  mocadors, peluixos,... ja que aporten 

una gran seguretat a l’infant. 

-  El moment d’entrada-acollida no és el més indicat per a llargues converses amb la mestra. 

L’acomiadament pare/mare–infant no s’ha   de perllongar sense necessitat, ja que dificulta el 

moment de la separació. 

-  És important la presència dels pares a l’aula els primers dies per tal que el nin/a no tengui el 

sentiment d’abandonament per part dels pares, sinó que sigui una vivència on tots hi participen.    

 

e) Horari previst per a l’adaptació curs  2018/19 

 Dia 12 de setembre (dimecres): dia de portes obertes. Els nins/es acompanyats dels seus 

pares/mares, entraran a les aules per conèixer els seus companys i la mestra. de 8:30h a 

11:30h, poden estar el temps que necessiten. 

 Dia 13 de setembre (dijous): es faran dos grups. El grup A assistirà a classe de les 8:30 h a 

les 10:00 h. El grup B ho farà de les 10:30 h a les 12:00 h. 

 Dia 14 de setembre (divendres): igual que el dimarts però al revés, és a dir, el grup A as-

sistirà a classe de les 10:30 h a les 12:00 h i el grup B ho farà de les 8:30 h a les 10:00 h. 

 Dia 17, 18 i 19 de setembre tot el grup classe amb l’horari de 8:30 h a 12:00 h. 

 A partir del dia 20 de setembre (dijous): tots els nins i nines amb l’horari normal de classe, 

és a dir, de 8:30 h a 13:30 h. 
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 Donam la possibilitat de fer l’horari de 8:30 h a 13:30 h a aquells nins/es que per motius 

de feina dels pares, els és impossible complir l’horari per torns. 

 A més. durant les dues primeres setmanes, l'escola fa un esforç pel que fa a recursos hu-

mans, de forma que, a més de les tutores, hi hagi una segona persona a cada grup-classe per 

poder dur a terme el reforç necessari. Aquestes tres mestres són la +1 ,la +2 d’EI i la mestra PT 

que posteriorment també treballaran a les aules de P-3.  

 Aquestes dues persones de reforç durant les tres primeres setmanes no realitzaran les 

seves tasques docents, que venen marcats al seu horari habitual, per poder ajudar en aquest 

procés d'adaptació. 

     f) Avaluació del període d’adaptació. 

Per tal que les famílies tenguin una informació detallada de com ha estat el procés d’adaptació 

del seu fill/a, en acabar el primer trimestre es fa entrega d’un informe adaptat en aquest procés. 

Així com també una reunió informativa a finals de 1r trimestre quan acabi el procés d’adaptació. 
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6.2.5.2. Pla d’acollida dels mestres nouvinguts 

Objectius 

 Facilitar la integració del professorat en l’equip docent. 

 Informar el professorat de la dinàmica i aspectes bàsics de funcionament del centre. 

 Posar a disposició del professorat nouvingut totes les eines i recursos necessaris per al desenvolupament de la seva tasca docent. 

 Pla d’actuació 

 

 

 

 

ACCIONS Quan Qui Com Recursos 

1.1 Explicació i repartiment dels 
dossiers d'acollida dels mestres 
nous 

Primer dia de curs 
Primer dia que comenci 

Equip directiu - Reunió benvinguda 

- Visita rapida del centre (de 
seguida que es pugui). 

* Dossier d’organització i 
funcionament del centre. 

* Formulari de recollida de 
dades del mestre. 

* Quadern de mestre. 

1.2. Assignació d’un tutor al mestre 
nou 

El primer dia Equip directiu -Quan es fa entrega  del 
dossier 

 

1.3. Presentació al claustre Primer claustre que es 
faci 

El/s mestre/s nous Presentació  

1.4. Avaluació de l’acollida Octubre Mestres nous  Qüestionari  Qüestionari 
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6.2.6. Pla de coordinació primària-secundària  

ACTUACIONS OBJECTIUS RESPONSABLES TEMPORIT 

Visites:  
- Els  alumnes de 6è de primària visiten a l’IES.  

 
       -    Antics alumnes del nostre centre visiten els                
            alumnes de 6è. 

La finalitat d’aquestes visites és que 
els futurs alumnes puguin conèixer els espais i la dota-
ció material de l’Institut.  

Tutors de 6è 
Cap d’estudis de l’IES 

 
Maig-juny 

L’objectiu és fer un intercanvi d’impressions dels an-
tics alumnes amb els alumnes de 6è. i entre d’altres, 
poder solucionar dubtes i pors. 

Tutors de 6è 
Cap d’estudis de l’IES 

 
Maig-juny 

Reunió informativa per a les famílies dels alumnes de 6è 
a l’IES. 
 

L’objectiu d’aquesta reunió és donar a conèixer el 
funcionament del nou centre i sobretot les diferents 
optatives que podran elegir els seu fills. 
Se’ls informa de la documentació necessària per al 
procés de matriculació i de la data de l’entrevista amb 
la direcció 

 
Tutors de 6è 
Cap d’estudis de l’IES 

juny 

Traspàs d’informació: 
  - Reunió de l’equip directiu i mestres de 6è del nostre 
centre amb el cap d’estudis i alguns membres del Depar-
tament d’Orientació de l’IES. 
 
- Reunió de l’equip de suport i l’EOEP del nostre centre 
amb els membres del Departament d’Orientació o de 
l’IES 

 
Aquesta reunió té com a finalitat informar de les ca-
racterístiques personals, acadèmiques i emocionals de 
cada alumnes del nostre centre. 
 
Aquesta reunió té per finalitat informar de l’alumnat 
nese i quines característiques tenen cada un.  

Equip directiu 
Tutors de 6è 
Cap d’estudis de l’IES 
 
EOEP 
Equip de suport 
D. d’Orientació (IES) 

 
Juny 
 
 
 
juny 

Coordinació Primària-Secundària: els tutors de 6è són 
convocats a una reunió amb la finalitat de conèixer els 
resultats dels alumnes de 1r de Secundària a la 1a avalu-
ació.  Aquestes reunions, que estan presidides pel cap 
d’estudis de l’IES, hi assisteixen també membres del De-
partament d’orientació de l’IES i l’equip directiu i mestres 
de 6è del nostre centre. 

L’objectiu d’aquestes reunions és conèixer si algun 
alumne ha davallat el seu rendiment acadèmic o s’ha 
aconseguit el que s’esperava. 

Cap d’estudis (IES) 
Equip directiu 
Mestres tutors de 6è 

gener 

Sessions de treball i seguiment de la tasca que fan els 
alumnes fora de l’escola. 

L’objectiu d’aquestes sessions és fer que els alumnes 
siguin capaços de planificar i organitzar les tasques 

 
EOEP 

Durant el curs 
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que ha de fer a casa. Una vegada adquirit aquest hàbit 
els ajudarà a 1r d’ESO a dur la tasca al dia, ja que el 
nombre d’àrees augmenta i cada una d’aquestes té 
un/a professor/a diferent. 

Tutores de 6è 

 



53 

 

ANNEXES 

   ANNEX 1: ANNEX PGA (F1,F2,F3,F4,F5) 

   ANNEX 2: PLA DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT DEL CENTRE 

   ANNEX 3: PROGRAMACIÓ DE SERVEIS I D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS 

   ANNEX 4: TASQUES I DEURES  

   ANNEX 5: ACTA D’APROVACIÓ DELS ASPECTES EDUCATIUS DE LA PGA PER PART DEL CLAUSTRE. 

   ANNEX 6: CERTIFICAT D’APROVACIÓ DE LA DIRECCIÓ 2018-2019 

   ANNEX 7: ACTA DEL CONSELL ESCOLAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

ANNEX 1 PGA 

F.1. OBJECTIUS PROPOSATS PER AL CURS EN RELACIÓ AMB EL RENDIMENT ACADÈMIC DE L’ALUMNAT  

OBJECTIUS ESTRATÈGICS INDICADORS D’ASSOLIMENT ACCIONS / MESURES PER A LA SEVA CONSECUCIÓ RESPONSABLES 

Obj. A.1: MILLORAR ELS  RESULTATS ACADÈMICS DELS ALUMNES  PER ASSIGNATURES I GRUPS 

MP 1 Millorar la compe-
tència lingüística en 
llengua catalana i 
castellana a nivell 
d’expressió escrita, 
a nivell de compren-
sió lectora i oral 

 
 
- % d’aprovats i suspesos a cada 
avaluació de les àrees de català, 
castellà, matemàtiques i llengua 
anglesa. 
- Mitjana de les notes de les àrees 
de català, castellà, matemàtiques i 
llengua anglesa. 
- % d’aprovats i suspesos, i les 
mitjanes de les notes dels alumnes 
de 1r ESO a la 1a avaluació. 

MP 1.1- Establir uns criteris metodològics comuns en l’ensenyança de les llen-
gües, sobretot a l’expressió escrita. 
MP 1.2- Elaborar un pla lector amb una línia comú per aplicar durant els 30 
minuts de lectura diària centrat amb la lectura competencial. 
MP 1.3- Donar continuïtat al programa de Llegir en parella als cursos de 3r i 5è 
d’EP. 
MP 1.4- Fer grups reduïts el màxim d’hores possibles. 
MP 1.5- Revisió de les proves inicials i finals 

Equip directiu 
CCP 
Equips de cicle 
Tutors 
 
 
 
 

MP 2 Millorar la compe-
tència  de l’àrea de 
llengua anglesa. 

MP 2.1- Desdoblaments a l’àrea de llengua anglesa des de 1r d’EP fins a 6è d’EP 
donant prioritat a l’expressió oral 

Equip directiu 
Especialistes de 
llengua anglesa 

MP 3 
 
 
 
 
 
 

Millorar la compe-
tència a l’àrea de 
matemàtiques, es-
pecíficament en la 
resolució de pro-
blemes 

MP  3.1- Continuar amb el programa de (En) Raonem en parella a 4t i 6è d’EP. 
MP 3.2- Fer grups reduïts el màxim d’hores possibles. 
MP 3.3- Continuar amb el tallers de matemàtiques a 1r i 2n d’EP fent agrupa-
ments internivells. Posar-los en funcionament a la resta de cursos. 
MP 3.4- Treballar el càlcul i la resolució de problemes senzills a nivell mental 
mitjançant el programa “Quinzet” des de l’EI fins a tota l’EP. 
MP 3.5- Revisió de les proves inicials i finals. 

Equip directiu 
Tutors de 4t i 6è. 

 Obj. A.2: MILLORAR ELS RESULTATS DE L’ALUMNAT AMB ACNS I AMB ACS 

NESE 
1 

Millorar els resultats 
dels alumnes amb 
algun tipus d’ACNS i 
ACS 

Nombre d’assignatures que apro-
va 

NESE 4.1 – Proposar les mesures d’adaptació adients a les necessitats de cada 
alumne 
NESE 4.2 – Seguiment a les sessions d’avaluació de la seva evolució. 
NESE 4.2- Elaborar els informes nese per cada un dels alumnes i els DIACs per-
tinents 

Tutors/es 
Equip de suport 
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 Obj.  A.3 ALS RESULTATS DE L’AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA ( valoració sobre 100) 

AVD1 Millorar els resultats 
en aquells contin-
guts on s’han obtin-
gut puntuacions 
més baixes a les 
proves de diagnòstic 

Resultats de les proves de di-
agnòstic dels alumnes de 6è d’EP a 
les proves d’aquest curs 

AVD 1.1- Revisar les puntuacions de les preguntes de totes les proves i extreu-
re les conclusions de quins són els continguts que cal treballar durant aquest 
curs. 
AVD 1.2- Revisar l’informe de les proves i elaborar-ne un informe per poder 
incloure la millora dels resultats a les programacions. 
AVD 1.3- Aplicar les mesures MP1, MP2 i MP3. 

Equips de cicle 
Especialistes 
Equip directiu 

 

F.2. OBJECTIUS ESPECÍFICS PER AL CURS 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS INDICADORS D'ASSOLIMENT ACCIONS / MESURES PER A LA SEVA CONSECUCIÓ 
RESPONSABLES 

 

A) EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 Obj. B: Impulsar i millorar els projectes i plans metodològics innovadors que es duen  a terme al centre: teatre, hort escolar, treball per ambients, aprenen-
tatge cooperatiu, tallers... 

P1 Continuar amb la millora de la 
planificació dels plans i progra-
mes que es desenvolupen al 
centre: Treball per ambients (EI), 
Tallers (EP), Aprenentatge Coo-
peratiu, Teatre (EP), Projecte de 
pati (EP), (En) Raonem en parella 
i Llegim en parella 

- Grau de satisfacció dels mestres, 
de les famílies i dels alumnes, si 
n’és el cas amb els diferents plans 
i programes. 

P1.1 Aplicació dels programes i plans que es duen a terme en el 
centre . 
P1.2 Avaluació de l’impacte dels projectes i plans en el procés 
d’ensenyança-aprenentatge. 
P1.3 Seguiment del treball de l’aprenentatge cooperatiu dins les 
aules durant el curs: dinàmiques de grup i estructures.. 

Equip directiu 
CCP 
Claustre  

Coord SGQ 

P2 Promoure l’ús de les TIC com a 
eina d’aprenentatge. 

- Nombre d’activitats programa-
des amb les TIC 

P2.1 Elaborar un pla d’activitats d’aprenentatge amb les TIC als 
cursos de 5è i 6è d’EP. 
P2.2. Incloure dins el Pla de formació diferents eines TIC per al seu 
ús a les aules 

Coord. TIC 
Tutors 5È i 6è 

P3 Promoure una formació comuna 
en el centre que sigui coherent 

- % de mestres del claustre parti-
cipants en el Pla de Formació del 

P3.1 Elaborar un Pla de formació basat en les noves metodologies 
i/o metodologies actives. 

Equip directiu 



56 

 

amb les línies educatives i inno-
vadores plantejades en el centre. 

centre.  
Coordinador TIC 

P4 Donar a conèixer les tasques que 
desenvolupen els mestres dins 
les respectives aules. 

-Grau de satisfacció dels docents 
amb els claustres pedagògics. 
- Grau de satisfacció amb 
l’organització dels departaments 

P4.1 Claustres pedagògics on tots els mestres puguin compartir el 
que fan a l’aula amb la resta de companys. 
 
P4.3 Calendari de reunions per departaments com una forma 
d’organització diferent entre els diferents cicles d’acord amb les 
habilitats personals de cada mestre. 

Equip directiu 
Mestres 

 Obj C: Millorar l’atenció a la diversitat 

P5 Promoure metodologies d’e-a i 
instruments d’avaluació que 
permetin atendre la diversitat de 
l’alumnat sempre des de la in-
clusió. 
 

- % de mestres que han realitzat 
més d’un 50% del programa 
d’apren. cooperatiu 
- % de nivells que utilitzen instru-
ments d’avaluació diferents. 

P5.1 Aprenentatge cooperatiu dins les diferents àrees per tal de 
promoure la inclusió dels alumnes en el que fer diari. Treball per 
ambients a l’EI. 
P5.2 Utilitzar, i elaborar si cal, instruments d’avaluació dels conei-
xements  diferents i variats: rúbriques, graelles d’observació, 
qüestionaris d’autoavaluació ... 

Equip directiu 
CCP 
Equips de cicle 
Tutors 
Especialistes 

P6 Actualitzar les programacions 
didàctiques 

- Nombre de programacions di-
dàctiques actualitzades a la data 
establerta 
- Quadern de mestre 
 

P6.1 Repartir per departaments l’actualització de les programaci-
ons didàctiques de les àrees  C. Socials i Plàstica 
P6.2 Fer els canvis sol·licitats pels propis mestres al quadern de 
mestre i fer la revisió pel proper curs 
P6.3 Calendari de reunions de l’equip de suport amb els tutors/es 

Equip directiu 
CCP 
Equips de cicle 
Tutors 
Coord SGQ 

B) EN L’ÀMBIT D’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ (ECONÒMICA, D'ESPAIS, DE RECURSOS, ...) 

 Obj. D: Implantar el Sistema de Gestió de Qualitat per tal d’anar millorant els diferents processos que intervenen en l’organització i gestió del centre 

O/G1 Implantar alguns dels processos 
del SGQ: MP06,MP07,MP08 
   

Nombre de processos del SGQ 
implantats. 

O/G1.1 Formació SGQ. 
O/G1.2 Acabar d’implantar el  MP06_Gestió de persones; MP07 
Compres i gestió de proveïdors i MP08_ Gestió serveis 
O/G1.3 Posar a l’abast dels mestres tota la documentació neces-
sària mitjançant la creació d’un SITES. 

 
Equip directiu 
Coord. SGQ 

O/G2 Actualitzar els documents insti-
tucionals que superen els 4 anys 
de la seva aprovació. 

Nombre de documents revisats i 
actualitzats . 

O/G2.1 Revisió del ROF 
O/G2.2 Revisió de la concreció curricular d’EI i d’EP incloent les 
noves metodologies educatives que es duen a terme. 

Equip directiu 
CCP 
Claustre 
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O/G2.3 Revisió del Pla d’atenció a la diversitat. 

 Obj. E: Millorar la coordinació mitjançant una organització i optimització dels  recursos humans. 

O/G4 Establir un  funcionament cohe-
rent i comú a tots els nivells 
d’organització: CCP, equip de 
cicle, equip de suport... 

- Nombre d’objectius aconseguits 
en els diferents plans d’actuació. 

O/G4.1 Plans d’actuació des de principi de curs de totes les comis-
sions i equips de coordinació del treball que es durà a terme du-
rant tot el curs. 
O/G4.2 Calendari de reunions intercicles fent possible que hi hagi  
un ordre del dia dels temes a tractar amb antelació. 
O/G4.3 Utilització del Google calendar per avisar de les reunions i 
altres activitats del centre 

Equip directiu 
Coordinadors de 
les comissions 

 Obj F: Optimitzar de forma eficaç tots els recursos materials i els espais per tal d’obtenir el màxim profit. 

O/G5 
 

Millorar les infraestructures i 
determinats aspectes estètics 
del centre per fer una escola 
més acollidora optimitzant-ne 
l’ús. 

Nombre de millores realitzades al 
centre 

O/G5.1  Sol·licitud per a la millora dels jardins de l’entrada del 
centre ... i altres mancances de la infraestructura a l’Ajuntament 
de Pollença (punt 4.6 d’aquesta PGA). 
O/G5.2 Elaboració d’un horari d’utilització de cada un dels espais 
d’ús comú: menjador, gimnàs, buits escales ... 
O/G5.3 Comprar i sol·licitar material TIC necessari per anar condi-
cionant les aules on manquen aquests materials, d’acord amb el 
pressupost del que es disposi. 
O/G5.5 Continuar amb el llibre d’incidències per a la coordinadora 
de TIC per tal d’agilitzar-les. 

Equip directiu 
Coord. TIC 

C) ÀMBIT  DE CONVIVÈNCIA I DE LES RELACIONS AMB  LA COMUNITAT EDUCATIVA 

 
Obj. G: Crear un clima d’acollida, confiança i afecte entre tota la comunitat educativa (mestres, alumnes i famílies) que faci possible la satisfacció en el 

treball i la implicació de tots en el projecte educatiu. 

C1 Millorar l’acollida dels alumnes, 
de les famílies i dels mestres 
nouvinguts. 

Grau de satisfacció de: 
    - els mestres nouvinguts 
    - les famílies amb les reunions 
de l’inici del curs. 

C1.1 Revisar el guió comú de les activitats que es duran a terme 
els primers dies de classe. 
C1.2 Revisar guió comú per a les reunions inicials amb les famílies 
respectant sempre els aspectes puntuals de cada nivell. 
C1.3 Realitzar les reunions amb les famílies amb el seu correspo-
nent tutor/a enlloc d’ajuntar-les grups sempre que sigui possible.  
C1.4 Canviar la metodologia de les reunions per tal que siguin més 

Equip directiu  
Coord. SGQ 
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dinàmiques i on el contingut estigui més encaminat al que es fa 
dins l’aula. 

C2 Millorar la cohesió dels grups-
aula mitjançant la prevenció dels 
conflictes a les aules i al temps 
d’esbarjo 

-Reducció del nombre de conflic-
tes al pati 
- Grau de satisfacció amb el pro-
jecte de pati 

C2.1 Continuar amb les mesures de prevenció de conflictes del Pla 
de Convivència: assemblees, dinàmiques de grup ... 
C2.2 Projecte de pati: demanar quines activitats volen els alum-
nes. 

Equip directiu 
Comissió de con-
vivència 
Mestres 

 Obj H : Fomentar la relació i la participació de les famílies amb i en el centre. 

C3 Millorar la coordinació amb 
l’APIMA. 

Grau de satisfacció de les famílies 
amb les activitats i reunions al 
centre. 

C3.1 Calendari de reunions mensuals amb els representants de 
l’APIMA. 
C3.2 Participació de l’equip directiu en les seves assemblees. 

Equip directiu 
APIMA 

C4 Potenciar la participació de les 
famílies en el centre. 

Nombre de nivells a on les famílies 
participen de la programació de 
l’aula 

C4.1 Augmentar la participació de les famílies dins les programa-
cions d’aula. 
C4.2 Organitzar un dia de Portes Obertes per donar a conèixer les 
activitats que fan els alumnes a les seves respectives famílies amb 
un horari adient per  aconseguir la màxima assistència de les famí-
lies.. 
C4.3 Elaborar un guió comú de les activitats que s’han de realitzar 
el dia de portes oberts 

Equip directiu 
Mestres 

D) ÀMBIT DE RELACIONS INSTITUCIONALS I PROJECCIÓ EXTERIOR 

 Obj. I : Afavorir la col·laboració amb les institucions de l’entorn. 

RI 1 Fomentar la participació amb els 
serveis i activitats de 
l’Ajuntament de Pollença 

- Nombre de reunions realitzades 
amb els diferents serveis de 
l’Ajuntament 

RI 1.1 Participar a les activitats culturals proposades per 
l’Ajuntament de Pollença. 
RI 1.2 Realitzar reunions on puguin participar els diferents serveis 
que ofereix l’Ajuntament al nostre centre: SMOE, SS.SS, Mediado-
ra cultural ... 

Equip directiu 
Coord Activ. Extra. 

 Obj. J: Promoure la projecció exterior del centre i la divulgació dels projectes que s’hi realitzen. 

RI 2 Donar a conèixer tot el que es fa 
al centre 

- Nombre de blocs d’aula que fun-
cionen 

RI 2.1 Millorar l’aspecte de la nova web donant més ordre als 
continguts. 
RI 2.2 Creació de diferents blogs d’aula i d’especialistes que enca-

Equip directiu 
Coord. TIC 
Coord. CNL 
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ra no en tenen, i actualització dels que ja existeixen. 
RI 2.3 Publicació del Butlletí trimestral a la web del centre. 
RI 2.4 Comunicats de premsa i xarxes socials dels projectes que es 
desenvolupen al centre. 
RI 2.5 Elaborar un tríptic on quedi reflectides les dades generals 
més importants, amb els trets d’identitat i la línia pedagògica del 
nostre centre. 
RI 2.6 Dia de portes obertes abans del procés d’escolarització per 
a les famílies dels alumnes de 4t d’EI, especialment, i presentació 
del nostre projecte educatiu. 

Mestres  

 

F.3. ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE 

 

ASPECTES ORGANITZATIUS 

FIXAT A 
LA PGA ACCIONS / MESURES PER A LA SEVA IMPLE-

MENTACIÓ (si escau) 
RESPONSABLES 

SÍ NO 

1 
Calendari i horari general del centre X 

 
Elaboració d’un calendari general al quadern de 
mestre 

Equip directiu 

2 
Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris del centre X 

 
Claustre a principi de curs per a la seva aprovació 

Equip directiu 
Claustre 

3 
Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris del professorat X 

 
Claustre a principi de curs per a la seva aprovació 
(3 de setembre) 

Equip directiu 
Claustre 

4 
Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris de l'alumnat X 

 
Claustre a principi de curs per a la seva aprovació 
(3 de setembre) 

Equip directiu 
Claustre 

5 
Calendari de reunions X 

 
Elaboració d’un calendari general de totes les reu-
nions al quadern de mestre 

Equip directiu 
Claustre 

6 
Calendari d'avaluacions X 

 
Elaboració d’un calendari de les dates amb totes 
les avaluacions  al quadern de mestre 

Equip directiu 
Claustre 

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

X 
  

Equip directiu 
Claustre 
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8 Mesures per a l’optimització i l’aprofitament dels espais i recursos X 
 

Horari espais lliures Equip directiu 

9 Estat de les instal·lacions i equipaments X 
 

Llistat pàg. 21 
 

Equip directiu 

 

 

F.4. PROJECTES INSTITUCIONALS DEL CENTRE 

 
PROJECTES / DOCUMENTS INSTITUCIONALS 

FIXAT A PGA ACCIONS / MESURES PER A LA SEVA IMPLE-
MENTACIÓ (si escau) 

RESPONSABLES 
SÍ NO 

1 Projecte Educatiu X  Revisió Equip directiu 

2 Concreció Curricular X  Revisió CCP 
Equip directiu 

3 Projecte Lingüístic X  Seguiment PLC. Pla d’actuació CNL curs 2017-18 CNL 

4 Pla d'Acolliment /PALIC X  Es troba inclòs dins el PLC i també dins el PAD  

5 Pla de Convivència X  Seguiment. Pla d’actuació curs 2017-18 Comissió de convi-
vència 

6 Pla d'Atenció a la Diversitat X  Revisar models ACIS. Pla d’actuació de l’Equip de 
suport 

Equip de suport 

7 Pla d'Acció Tutorial X  Revisar Equip directiu CCP 

8 Reglament d'Organització i F. X  Revisar algunes normes de centre Equip directiu Claus-
tre 

 

F.5. PLANS ANUALS DEL CENTRE 

 

PLANS ANUALS 

FIXAT A PGA 
ACCIONS / MESURES PER A LA SEVA IMPLEMENTACIÓ (si 

escau) 
RESPONSABLES 

SÍ 
NO 

1 Pla d'acolliment /PALIC  X 
 

 Pla dels mestres nouvinguts: s’ha elaborat un document per als 
mestres nous i el curs passat es va aprovar un pla d’actuació. 
Pla d’adaptació dels alumnes de 4t d’EI. 

Equip directiu 
Tutores 4t EI 
E. de suport 

2 Pla per a la millora dels resultats X   Equip directiu 
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3 Pla de coordinació primària-secundària  
X 

  Equip directiu 
Tutors 6è 
EOEP 
E. suport 

4 Pla específic per a alumnat repetidor X  En aquests moments s’utilitza un document de caire individual per 
als alumnes repetidors. En aquest curs s’elaborarà un nou docu-
ment MP 4.3 

Tutors  
CCP 

5 
Pla de foment de la lectura 

 X S’ha d’elaborar aquest curs com s’indica a l’OBJECTIU MP1 Equip directiu 
CCP 

6 Pla anual de l'equip de suport X   Equip de suport 

7 Pla d'actuació de l'EOEP (part B)1 X   EOEP  

8 PLA DE CONVIVÈNCIA2: actuacions anuals 
previstes en la PGA en el marc del PCONV 

X   Comissió de convi-
vència 

9 Pla anual d’activitats per a la consecució dels 
objectius del PLC que s’havien fixat a la PGA 

X  Pla d’actuació de la CNL CNL 

10 Pla d’actuació de les noves tecnologies de la 
informació 

X   Comissió TIC 

11 Pla d’actuació del departament d’educació 
ambiental 

X   Comissió E.A 

12 Programa de reutilització X   Comissió E.A 

13 Pla d’actuació de la comissió de festes 2017-
2018 

X   Comissió festes 
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ANNEX 2 : PLA DE FORMACIÓ 
1.1 Objectius del pla de formació: 

1.Conjugar les diferents propostes de treball que es duen al centre.  

2.Compartir les experiències realitzades pels diferents cicles.  

3.Conèixer altres metodologies actives.  

4. Continuar amb les formacions iniciades els cursos passats. 

5. Millora dels coneixements dels membres de l’equip directiu. 

 

1.2 Pla estratègic 

 

1.3 Avaluació del Pla de formació. 

L’avaluació del Pla de formació es farà mitjançant un qüestionari elaborat pel propi centre on es 

recollirà el grau de consecució dels objectius previst a cada un dels cursos i les propostes de mi-

llora cara al curs que ve. 

 

Denominació del curs Dates i durada Característiques Adreçat a 
FORMACIÓ INTERNA 

Formació en prevenció 
i tractament 
d’emergències 

Data: 1r Trimes-
tre 
Durada: 1h 

Sessió informativa de com ac-
tuar davant una emergència 
en el centre 

 
Tot el professorat 

Utilització del correu 
corporatiu; sincronit-
zació del gmail; Drive 

1a setmana de 
setembre 
Durada:1h 

Sessió explicativa de com fun-
cionen diferents eines de Goo-
gle 

Tot el professorat 

FORMACIÓ AL CENTRE:  

Metodologies actives 
d’aprenentatge 

Des d’octubre fins 
a l’abril. 
20 h 

Conèixer el treball per projec-
tes i conjugar totes les propos-
tes de treball del centre 

Mestres del claustre 

Implantació de siste-
mes de gestió i qualitat 
en centres 

Tot el curs Formació per implantar al cen-
tre el Programa de Qualitat 

Directora, cap 
d’estudis, coordina-
dora SGQ 

FORMACIÓ ESPECÍFICA 

La formació específica que cada mestra realitzi al llarg de curs i que pugui ser d’aplicació a les seves 
aules. 
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ANNEX 3: ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES, EXTRAESCOLARS I SERVEIS COMPLEMENTARIS. 

1. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES. ( Totes les excursions es faran de les 8:30 a les 13:30. Les que tenen un horari diferent queda indicat devora la dats 

pertinent) 

1.1. Educació Infantil 

SORTIDA OBJECTIUS CURS TEMPORIT. RESPONSABLES 

FUNDACIÓ BEN JAKOBER 
 

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

 
6è d’E.I. 

1r trimestre 
23 de novembre 

Tutores  
Mestres +1 i +2 

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 
30 de novembre 

Tutores 
Mestres +1 i +2 

SANTUÏRI 
 

Conèixer l’entorn natural d’aquest paratge 4t, 5è i 6è 
d’E.I. 

 

1r trimestre 
Novembre 
 

Tutores 
 Mestres +1 i +2 
Especialistes ( Bel, Carme, Xisca Bergas). 

 
MUSEU DE POLLENÇA 

 
 

Conèixer el museu del poble en què viuen a partir de les pro-
postes didàctiques: 
“El món del color” (4t E.I.) 
“Taller de fang” (5è d’E.I.) 
“Copistes dels museus (6è d’EI) 

 
6è d’E.I. 

2n trimestre 
8/15 de març (4t EI) 
19/26 de març (5è EI) 
20/27 de març (6è EI) 

Tutores 
Mestres +1 i +2 
ATE 

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 
21 de març 

Tutores 
Mestres +1 i +2   
ATE 

GRANJA ESCOLA ES MOLI 
(Sa Pobla) 

Desenvolupar vincles de convivència. Conèixer les feines de 
l’hort, els animals de granja i gastronomia propera. 

 
4t i 5è 
d’E.I. 

2n Trimestre 
17 de maig ( 4t EI) 
                     (5è EI) 

Tutores 
Mestres +1 i +2  
Especialistes ( Bel, Carme, Xisca Bergas). 

PARC  
MUNICIPAL DE POLLEÇA 

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

 
4t d’E.I. 

2n trimestre 
Abril 

Tutores  
Mestres +1 i +2 

EL CALVARI 
 

Conèixer l’entorn natural d’aquest paratge. 
 

5è i 6è 
d’E.I. 

2n trimestre 
Abril 

Tutores 
 Mestres +1 i +2 
Especialistes ( Bel, Carme, Xisca Bergas).      

PLATJA DE LLENAIRE  Conèixer i familiaritzar-se amb un indret del poble on viuen. 4t E.I.   5è 
d’EI 6è 

d’E.I 

2n trimestre Tutores  
 Mestres +1 i +2      Mestres que pertanyen 
aquest cicle ( Bel i Carme). Mestre de 
religió  

      LES FONTS UFANES . Familiaritzar-se amb un alzinar i el procés de l’aigua  4rt E.I. 5è 
E.I. 

 Segon trimestre.  Tutores  
Mestres +1 i +2       
 Bel, Carme i mestre de religió  
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PONT ROMPUT 
 

Conèixer i familiaritzar-se amb un indret del poble on viuen. 5è d’EI 
6è d’E.I. 

3r trimestre 
Maig 

Tutores 
 Mestres +1 i +2 
Especialistes ( Bel,  Carme, Xisca Bergas). 

CAMP D’APRENENTATGE 
D’ORIENT 

 Desenvolupar vincles socials entre iguals. Conèixer diferents 
tipus de plantes i indrets. 

 
5è d’E.I.  

3r trimestre  
31 de Maig  

Tutores  
Mestres +1 i +2 
Bel, Carme, mestre de religió  

GRANJA ESCOLA ES BURO-
TELL 

  Sortida de tot el dia. Desenvolupar vincles de convivència. 
Conèixer les feines d’hort, els animals del corral i la gastrono-
mia propera a través de jocs lúdics, musicals i juny. Autocar 
Berenar Proposta didàctica Memòria manipulatius. 

6è d’E.I. 
3r trimes-
tre 

Tercer trimestre 
14 de juny 

Tutores Mestres +1 i +2 A.T. 

 
PLAÇA VELLA 

 

Conèixer i familiaritzar-se amb un indret del poble on viuen. 
Gaudir dels productes alimentaris que es fan. 

3r, 4t i 6è 
d’E.I 

3r trimestre 
21 de juny 

Tutores 
Mestres +1 i +2 
Especialistes ( Bel, Lema, Xisca Bergas). 

 
1.2. Educació Primària ( Totes les excursions es faran de les 8:30 a les 13:30. Les que tenen un horari diferent queda indicat devora la data pertinent). 
Tots els grups d’Educació Primària realitzaran una excursió el dia 19 de juny de 2019 a la platja de Llenaire . Els responsables seran els respectius tutors i els 
especialistes que corresponen a cada cicle. L’horari serà de 8:30 a 13:30 h. 
 
1.1.2.1. 1r  d’ Educació Primària 

SORTIDA OBJECTIUS ACTUACIONS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 
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 caracte-
rístiques. 
-Durant la sortida explicacions puntuals dels llocs on passam. 
-A la classe farem un dibuix i escriurem dues frases. 

19 d’octubre 
               

Tutores i especialistes 
de cicle 
Marga Cerdà i Cati 
Gamundí 

 
FUNDACIÓ JOAN 
MIRÓ (Palma) 

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

-Abans de la sortida petita xerrada del lloc on anem i caracte-
rístiques. 
-Durant la sortida observació directe de les obres i petita 
explicació per part dels monitors.  
-A la classe farem una redacció i un dibuix. 

23 de novembre Tutores i especialistes 
de cicle 
Marga Cerdà i Cati 
Gamundí 

GRANJA ESCOLA 
ES MOLÍ 

 ( Sa Pobla) 

- Conèixer animals I tenir cura d’ells. 

- Respectar les instal·lacions. 

- Respectar les normes de convivència. 

- Respectar i gaudir de les instal·lacions. 

- Millorar l’autonomia personal 

-Abans de la sortida petita xerrada del lloc on anem i caracte-
rístiques. 
-Durant la sortida explicacions de l´entorn per part dels moni-
tors. 
-A la classe farem una redacció curta i un dibuix 

29 de març ( de 8:30 
a 14:00) 

Tutores i especialistes 
de cicle 
Marga Cerdà i Cati 
Gamundí 
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VISITA A PRODIS 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. 

18 de febrer xerra-
des a les classe                
  20 de febrer visita 
al local 

Tutores i especialistes 
de cicle 
Marga Cerdà i Cati 
Gamundí 

MUSEU DE PO-
LLENÇA 

 

Conèixer el museu del poble en què 
viuen a partir de les propostes didàcti-
ques: 

Xerrada prèvia a la sortida sobre el comportament i les nor-
mes bàsiques.  
-Durant: Atendre les explicacions donades. 
- A classe elaborarem una olla amb fang 

 5 d’ abril , visita al 
museu ;  
8 d’abril fabricació 
de les olles 

Tutores i especialistes 
de cicle Cati Gamundí 
i Marga Moragues 

MARINELAND 
 
 

 

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

-Xerrada prèvia a la sortida sobre el comportament i les nor-
mes bàsiques. 
- Visita del lloc i activitats programades pels monitors. 

24  de maig 
 
( de 8’30 a 15’30 h) 

Tutores i especialistes 
de cicle Cati Gamundí 
i Marga Moragues 

 
 
1.2.2 2n d’Educació Primària. 

SORTIDA OBJECTIUS ACTUACIONS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

TERNELLES 

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 
passem. 
-A la classe farem una redacció i un dibuix. 

 
31 d’octubre 

 
 

Tutores i especialis-
tes de cicle: Tolo 
Munar i Marga 
Llompart 
 

ES BALUARD 

Observar diferents obres. 
Conèixer diferents tècniques empra-
des per pintors i escultors. 

-Abans de la sortida petita xerrada del lloc on anem. 
- Durant: Observació directa de les obres exposades, 
dels materials. 
- Realització d’un taller. 
-Xerrada, redacció i dibuix. 

 
23 de novembre 

 
 

Tutores i especialis-
tes de cicle: Tolo 
Munar i Marga 
Llompart 

MUSEU DEL 
FANG A MAR-

RATXÍ 

- Conèixer  l’industria del fang. 
- Conèixer la tradició del siurell i ela-

borar un siurell. 

-Abans de la sortida petita xerrada del lloc on anem i 
característiques. 
-Durant la sortida explicacions del fang. 
-A la classe farem una redacció i un dibuix 

 
         12 d’abril 
 
  

Tutores i especialis-
tes de cicle: Tolo 
Munar i Marga 
Llompart  
 

VISITA A Galeri- Conèixer  petites indústries locals i el -Abans petita xerrada del lloc a on anirem de visita.         Tutores i especialis-
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es VICENÇ I Ce-
ràmiques CO-

LOMAR 

seu  funcionament. - Durant: 
Explicació per part dels monitors. 
- A la classe farem una xerrada. 

      13 de març 
Horari: 9’00- 
13.30 
 

tes de cicle: Tolo 
Munar i Marga 
Llompart  
 

SORTIDA 
L’AQUARIUM 

Conèixer animals aquàtics tenir cura 
d’ells. 
Respectar les instal·lacions. 
Respectar les normes de convivència. 
Respectar i gaudir de les ins-
tal·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 bàsi-
ques. 
-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. 

 
9 i 10 de maig 
Horari: dijous 
sortida a les 8’30 i 
divendres arriba-
da a les 13.30 o 
14 hores. 
 

Tutores i especialis-
tes de cicle: Tolo 
Munar i Marga 
Llompart 
 
 
 

 

1.2.3. 3r Educació Primària 

SORTIDA OBJECTIUS ACTUACIONS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

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. 
- Cercar informació de la seva història. 
Durant: 
- Senyalar l’itinerari damunt el plànol. 
- Fer les aturades programades i atendre les explicacions 
- Observació de la vegetació i el relleu. 
- Emplenar el quadernet de camp. 
Després: 
- Posta en comú i comentar les fotos de l’excursió. 
- Fer una redacció. 

Octubre 
(1r Trimestre) 

Tutores i mestres 
acompanyats: Maria 
Bellver o Xisca Bergas 
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FUNDACIÓ  JOAN 
MARCH 
 

- Observar les obres.  
- Conèixer les diferents tècniques empra-
des pel pintor. 
- Participar activament en el taller pro-
gramat. 

Abans: 
- Cercar informació sobre la fundació, ubicació,... 
- Senyalar l’itinerari. 
Durant: 
- Observació de les obres exposades. 
- Atendre les explicacions. 
- Dibuixar un paisatge utilitzant distintes tècniques i materi-
als. 
Després:-Es farà una redacció i  un dibuix sobre la visita. 

 
 

28 de novembre 
 

 

Monitors, tutores i 
mestres acompa-
nyats: Maria Bellver 
o Xisca Bergas 

RECORREGUT 
PER POLLENÇA 
(?) 

- Conèixer els serveis municipals i les seves 
funcions. 

Abans: Cercar informació sobre els serveis municipals de 
Pollença. 
Durant: Atendre les explicacions. 
Desprès: 
- Assenyalar damunt un mapa de Pollença esl llocs visitats. 
- Fer una petita redacció explicant les funcions dels serveis 
municipals. 

 
 

10 d’abril 

Monitors, tutores i 
mestres acompa-
nyats:  Maria Bellver 
o Xisca Bergas 

TALLER D’ IM-
PRESSIONISME 
( Lloc: Museu de 
Pollença/escola) 

- Conèixer els trets principals del movi-
ment impressionista. 
- Conèixer la tècnica. 
- Realitzar el dibuix d’un paisatge. 

Abans: - Recerca d’informació sobre l’ impressionisme. 
Durant: - Visita al Museu de Pollença. 
 Després: - Sortida pel poble. 
- Dibuixar un paisatge de Pollença utilitzant la tècnica apresa. 
- Realitzar una petita exposició amb els dibuixos fets. 

  
Febrer 

 
(2n trimestre) 

Tutores, 
responsable del Mu-
seu de Pollença, i 
mestres acompa-
nyants: Maria Bellver 
o Xisca Bergas 

CAMP D’ 
APRENENTATGE 
D’ORIENT 
 

- Conèixer les característiques d’un paisat-
ge de muntanya. 
- Conèixer la vegetació d’aquest paisatge. 
- Conèixer la vida i costums del carboner. 
- Conèixer “ Salt del Freu”. 
- Respectar les normes de convivència. 
 

Abans: 
- Cercar informació sobre el paisatge de muntanya. 
- Localitzar Orient damunt un mapa de Mallorca. 
- Senyalar l’itinerari. 
- Xerrada prèvia a la sortida sobre el comportament i normes 
Durant: 
- Observació directa del paisatge de muntanya. 
- Realitzar el recorregut programat pels monitors. 
- Atendre les explicacions dels monitors. 
Després: Es farà una redacció i  un dibuix sobre la visita. 

 
13 de març 

Monitors, tutores i 
mestres acompa-
nyats:  Maria Bellver 
o Xisca Bergas 

FORESTAL PARK - Respectar les instal·lacions. 
- Respectar les normes de convivència. 
- Millorar l’autonomia personal. 

Abans: - Xerrada prèvia a la sortida sobre el comportament i 
normes. 
Durant: 
- Treball les normes de convivència. 
- Realitzar el recorregut programat pels monitors. 
- Explicacions els monitors. 

 
29 de maig 

 
 

Monitors, tutores i 
mestres acompa-
nyats:  Maria Bellver 
o Xisca Bergas 
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Després: Es farà una redacció i  un dibuix sobre la visita. 

VISITA A LA BASE 
MILITAR DEL 
PORT DE PO-
LLENÇA 
 

- Conèixer la feina dels militars de la Base. 
- Visitar l’hidroavió de la Base. 
- Gaudir de la platja. 

Abans: Xerrada prèvia. 
Durant: 
- Respectar les normes de convivència. 
- Realitzar el recorregut programat. 
- Atendre les explicacions.. 
Desprès: 
- Es farà una redacció i  un dibuix sobre la visita. 

 
17 de juny 

Monitors, tutores i 
mestres acompa-
nyats:  Maria Bellver 
o Xisca Bergas 

 

1.2.4. 4t d’Educació Primària. 

SORTIDA OBJECTIUS ACTUACIONS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

 
CALA BÓQUER 
(Autocar/a peu) 
 
 
 
 
 
 

-Conèixer la toponímia de la zona. 
- Identificar les construccions humanes 
a través del temps. 
-Descobrir la geologia, la flora i la fau-
na. 
-Esbrinar l’origen del residus marítims 
de la Cala. 
-Respectar l’entorn. 

Abans de la sortida: - Marcar l’itinerari.  
-Cercar informació .                                                  
 Durant:  
- Explicació dels diferents llocs que es visiten. 
- Fer fotografies i dibuixos. 
-Senyalar sobre el mapa els diferents topònims.                                                      
–Després: 
-Completar el mapa de la sortida. 
- Classificació de les fotografies. 

 
25 d’octubre  

 

Tutores i mestra 
especialista:  
Lema Crespí. 

 
VISITA A LA FINCA 
DE RAIXA 
 
(autocar /a peu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

-Situar la finca de Raixa damunt un 
mapa de Mallorca. 
-Conèixer el valor patrimonial de la 
finca de Raixa. 
-Observar el paisatge i les seves trans-
formacions. 
-Descobrir com era una possessió i els 
usos de l’aigua. 
-Respectar l’entorn 
 
 
 
 
 

Abans de la sortida: 
-Cercar informació de la finca i posada en comú a classe. 
-Vídeo informatiu a classe. 
 - Assenyalar la finca de Raixa damunt el mapa de Mallorca. 
- Marcar l’itinerari.  
-Observar les característiques de la possessió: safareig, molí d’aigua i 
els jardins. 
- Durant:  
- Visitar  la finca. Fer fotografies. 
- Escoltar les explicacions dels monitors. 
- Participar activament a les diferents activitats proposades. 
- Després: 
-Classificació de les fotografies. 
-Posada en comú. 

 
21 de novembre 

Tutores, mes-
tres especialis-
tes del cicle: 
Lema Crespí. 
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-Confeccionar un mural per grups, utilitzant la informació de què dis-
posam i les diferents fotografies. 

TALLER DEL GÒTIC 
(Visita al museu de 
Pollença) 
( a peu) 
 
 

- Conèixer els trets principals del mo-
viment gòtic. 
-Observar quadres i taules gòtiques  
del Museu de Pollença d’altres imatges 
(TIC). 
- Aplicar la tècnica del tremp d’ou i del 
pa d’or. 

Abans : recerca d’informació.. 
-Durant la sortida : 
- Atendre les explicacions durant la visita al museu de Pollença. 
-Després : 
- Inici de la taula i pintura al tremp d’ou. 
- Aplicació del pa d’or i vernís final. 
- Petita exposició de les obres a l’escola  

 
10 de desembre 

 
 
 
 
 

Tutores, especi-
alistes disponi-
bles. 
 
 
 
 

ITINERARI DE 
L’AIGUA  A PO-
LLENÇA  
( a peu) 

-Conèixer els principals punts de 
l’abastiment d’aigua de Pollença del 
segle XIX i la seva funció: Sínies, fonts, 
aixetes, pous, rentador, abeurador i 
aljub.  
- Generar interès per conèixer les fonts 
de la història de l’entorn més proper. 
- Assenyalar l’itinerari damunt un plà-
nol. 
- Respectar l’entorn. 

 Abans: Preparar l’itinerari i recerca informació. 
Durant: 
- Assenyalar l’itinerari damunt un plànol. 
-Observació dels diferents punts d’aigua que encara es conserven. 
- Atendre les explicacions. 
- Fer fotografies i dibuixos. 
Després: Preparar un petit resum per la pàgina WEB. 

7 de febrer Tutors/es Mes-
tres especialis-
tes del cicle: 
Lema Crespí 

VISITA A POLLEN-
TIA. 
(autocar/ a peu) 
 
 

-Conèixer cóm era la vida a una ciutat 
romana. 
-Conèixer el legat dels romans a Ma-
llorca. 
 
 
 
 
 

 Abans:  
-Treballar l’imperi romà (Socials). 
- Cercar informació de Pollentia. 
Durant: 
-Visita a la ciutat romana de Pollentia. 
- Atendre les explicacions de la monitora. 
- Visita al Museu arqueològic. 
- Participació en un taller organitzat pel museu. 
Després: Realitzar en PG un treball expositiu damunt Roma. 

14 de març Tutores/ Mes-
tres especialis-
tes del ci-
cle/monitor de 
Pollentia, 
Lema Crespí. 
 

Navegam amb la 
Balear . 
(autocar, vaixell i a 
peu) 

. Experimentar la navegació amb una 
embarcació de vela llatina. 
-Conèixer les infraestructures d’un 
port 
-Descobrir la història del port de Pal-
ma. 
-Valorar el nostre patrimoni i entorn 
marítim. 

Abans: cercar informació relativa al port de Palma i als vaixells de vela 
llatina. 
Durant: participar activament de l’activitat. 
Després: posada en comú de la sortida. 

17 de juny . Tutores, 
Responsable, 
tècnics del de-
partament de 
Medi Ambient, 
Lema Crespí. 
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UN DIA A MENOR-
CA. 
( Vaixell/ autocar ) 
 
 
 
 

-Conèixer els elements més caracterís-
tics de l’illa de Menorca. 
- Saber comportar-se en 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. 
- Fer fotografies. 
Després: Fer un recull de fotografies per penjar a la pàgina WEB. 

31 de maig  Tutores i dues 
mestres especi-
alistes disponi-
bles. 
Guia turístic 

ACTIVITATS NÀU-
TIQUES AL CLUB 
NÀUTIC  PORT DE 
POLLENÇA 

-Conèixer els esports nàutics que es 
practiquen al Port de Pollença. 
 
 
 

Abans: Explicar als alumnes l’activitat que es dura a terme. 
Durant: Participar activament de l’activitat. 
Després: Fer un dibuix de l’activitat.  

18 de juny 
 20 de juny  
 
 
 

Tutores, moni-
tors del Club 
Nàutic i Lema 
Crespí. 
 

 

1.2.5.   5è d’Educació Primària. 
SORTIDA OBJECTIUS ACTUACIONS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

SON REAL Apropar els alumnes a un medi natural. Conèixer la 
toponímia. Conèixer el parc arqueològic que conté , 
així com la seva producció agrícola ecològica, la ri-
quesa i varietat dels seus ecosistemes així com la 
seva flora i fauna.  

Abans de la sortida: situació geogràfica, toponímia,  rea-
lització de la ruta al google earth. 
 

26 d’octubre Tutors/es . Mes-
tres acompa-
nyants: Fanny 
Llabrés, Laura 
Roman 

PALMA - Passejam 
per la ciutat que 
mira al  mar. 
 
 

Aprendre i observar el gòtic mallorquí que confor-
men la façana  marítima de Palma. Gaudir del mo-
ment 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. 

16 de novembre Tutors/es. Mo-
nitors . Mestres 
acompanyants:  
Laura Roman 

TALLER DE COLLA-
GE AL  MUSEU 
POLLENÇA 

Conèixer i practicar la tècnica del collage. 

 

Visita al Museu i aplicació de la tècnica  27 i 28 novem-
bre 

Tutors/es,  

TERNELLES/PI DE 
SANT ANTONI 

 Gaudir de la natura i de les festes tradicionals i po-

pulars del  nostre poble. 

Abans de la sortida situació geogràfica. Cercar informació 

referent a la tradició del pi de Sant Antoni.  

15 de gener Tutors/es. Mes-
tres acompa-
nyants:  Laura 
Roman. 

COVES DEL DRACH 
(Porto Cristo) 

Conèixer els tipus de terrenys de les Illes Balears i 

com es formen les coves. 

Abans de la sortida treballar els contiguts relacionats amb 
la sortida 

13 de febrer Tutors/es,  

DIADA EN BARCA, 
KAYAK I PÀDEL 

Conèixer, respectar i experimentar les possibilitats 
de l’entorn, els equipaments i els recursos naturals 

Aquesta activitat estarà relacionada amb la realització 
d’un projecte dins l’àrea d’EF. 

 17 de juny Tutors/es, Mes-
tres acompa-
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SURF AL COLL BAIX del nostre territori per adaptar-hi activitats físiques i 
de temps lliure. 
Participar en activitats físiques establint relacions de 
cooperació per assolir objectius comuns 

nyants: Laura 
Roman 

 
1.2.6 6è Educació Primària 

SORTIDA OBJECTIUS ACTUACIONS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

Excursió a SON REAL 
(Son Bauló-Son 
Serra) 

Apropar els alumnes a un medi natural. Conèixer la 
toponímia. Fauna i flora.  
Prendre consciència de la preservació del medi 
natural. 

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

26 d’octubre Tutors/es i 
Fanny Llabrés 

PARLAMENT I 
CONSELL INSULAR 
 

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

Visita guiada. 16 novembre Tutors/es i 
Fanny Llabrés 
monitors 

ORIENT 
 
 
 

Conèixer Orient: situació geogràfica, relleu, fauna i 
flora. 
Conèixer la fauna i flora característica del lloc. 
Respectar l’entorn. 

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

7 de febrer Tutors/es , 
Fanny Llabrés 
monitors 

TALLER NATURA 
MORTA (Museu 
Pollença) 

Introducció al gènere de la natura morta. 

Realització d’un quadre utilitzant aquesta tècnica. 

Visita al Museu i aplicació de la tècnica 4 i 5 desembre Tutors/es  i 
monitors 

ITINERARI DE 
L’AIGUA POLLENÇA 
(ruta urbana) 

Conèixer els principals punts de l’abastiment 

d’aigua de Pollença del segle XIX i la seva funció: 

Sínies, fonts, aixetes, pous, rentador, abeurador i 

aljub. 

Generar interès per conèixer les fonts de la història 

de l’entorn més proper. 

Respectar l’entorn 

Assenyalar l’itinerari damunt un plànol. 
Observació dels diferents punt d’aigua que encara es 
conserven. 
Atendre les explicacions. 
Fer fotografies i dibuixos 

14 de març Tutors/es i 
Fanny Llabrés 

DIADA EN BARCA, 
KAYAK I PÀDEL SURF 
AL COLL BAIX 

Conèixer, respectar i experimentar les possibilitats 
de l’entorn, els equipaments i els recursos naturals 
del nostre territori per adaptar-hi activitats físiques 
i de temps lliure. 
Participar en activitats físiques establint relacions 
de cooperació per assolir objectius comuns 

Aquesta activitat estarà relacionada amb la realització 
d’un projecte dins l’àrea d’EF. 

 17 de juny Tutors/es, Mes-
tres acompa-
nyants: Laura 
Roman 

VIATGE D'ESTUDIS. 
Catalunya (Delta de 
l’Ebre, Port Aventura 

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

Activitats multiesportives i culturals. 22-23-24 de juny. 

(3 dies complets) 

Tutors/es , 
Lema Crespí i 
Fanny Llabrés. 
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i Barcelona)  

 
2. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. 
2.1-Educació infantil 

ACTIVIT. OBJECTIUS TEMPORIT. MONITOR NÚM. ALUMNES 

ANGLÈS -Aprendre la llengua anglesa mitjançant jocs. Dijous 
1,5 h setmanal  

Maria Ben-
nàssar 

7 

CUINA -Elaborar diferents receptes de cuina. 

-Assolir els hàbits diaris de neteja 

-Desenvolupar en els infants el sentit crític per saber què convé menjar sense deixar-se portar per la 
propaganda o les modes. 

-Reconeixement sensorial: gust, olor, tacte... 

Dilluns 
1,5 h setmanal 

Cati Fuster  10 

IOGA -Donar a conèixer el ioga com a disciplina enriquidora per als infants. 

-Millorar els hàbits posturals dels infants potenciant la flexibilitat dels músculs i reforçar les articula-
cions. 
-Fomentar relacions positives entre els iguals 
-Fomentar l’autonomia i la iniciativa personal a través de diferents jocs per tal d’aconseguir una segu-
retat i autoestima elevades. 
-Aprendre a pintar mandales i trobar-li una funcionalitat que els proporcioni alguna millora. 
-Aprendre diferents mantres que els ajudaran a calmar-se i relaxar-se a través dels sons 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. 

Dimecres 
1,5 h setmanal 

Coloma 5 

 
2.2 Educació primària ( Tots els cicles) 

ACTIVIT. OBJECTIUS TEMPORIT MONITOR NÚM. ALUMNES. 

TALLER DE CUINA -Elaboració de diferents receptes de cuina. 

-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... 

dimecres i  
dijous 
1,5 h setmanal 

Cati Fuster  
Carme 
Carsi 

 
30 

 ANGLÈS -Aprendre la llengua anglesa mitjançant jocs. Dimarts 
1,5 h setmanal 

 10 

BALLS MODERNS -Utilitzar la pràctica de diferents balls (zumba, funky, hip-hop...) com a mitjà d’expressió. 
-Fomentar la capacitat d’expressió gestual i corporal. 
-Ajudar al desenvolupament físic del nin/a. 

Dilluns 
1,5 h setmanal 

Aina Bor-
doy 

12 
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-Potenciar la creativitat i conèixer diferents tècniques i passos de ball per desenvolupar coreografies. 

IOGA  -Donar a conèixer el ioga com a disciplina enriquidora per als infants. 

-Millorar els hàbits posturals dels infants potenciant la flexibilitat dels músculs i reforçar les articulaci-

ons. 

-Fomentar relacions positives entre els iguals 

-Fomentar l’autonomia i la iniciativa personal a través de diferents jocs per tal d’aconseguir una segure-

tat i autoestima elevades. 

-Aprendre a pintar mandales i trobar-li una funcionalitat que els proporcioni alguna millora. 

-Aprendre diferents mantres que els ajudaran a calmar-se i relaxar-se a través dels sons 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. 

Dijous  
1,5 h setmanal 

 8 

MULIESPORT Proporcionar una base amplia i genèrica del mon esportiu. 

Conèixer i acceptar normes de joc juntament amb les normes bàsiques. 

Conèixer i acceptar la competició. 

Fomentar la cooperació, la companyonia i treball en equip 

Dilluns 
 1,5 hores 

Marga 
Capó 

6 

 
El preu de l’activitat és: 
-110 euros/ activitat si són socis de l’APIMA. 
-100 euros si realitzen més d’una activitat i són socis de l’APIMA. 
-130 euros/ activitat si no són socis. 
-Per a l’activitat de cuina, a més del preu de l’activitat, s’han de pagar 20 euros per al material que s’ha d’utilitzar. 
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2.3 – Calendari i horari:  
Les activitats extraescolars es duen a terme de dilluns a dijous des del 1 d’octubre a 30 de maig 
coincidint amb el calendari escolar del curs 2018-18 des de les 15:30 a les 17:00h. No hi haurà 
activitats el darrer dia de cada trimestre, és a dir, 21 de desembre de 2018 i 17 d’abril de 2019. 
 
 
3. SERVEIS 
  3.1- Servei d’Escola Matinera 
   3.1.1- Justificació 

   Durant el darrer curs l’Associació de Mares i Pares de l’escola ha manifestat la necessitat que 
tenen alguns pares d’alumnes del centre  que l’escola obri les portes abans de les 8.30 hores 
per poder fer compatible el seu horari laboral amb el dels seus fills i filles. Quan se’n van a la 
feina traslladen els nins a la casa d’algun familiar o guarderia privada; això suposa que hi hagi 
d’haver un segon acompanyament per part dels familiars.  

 
  3.1.2-Objectius del projecte . 

 Facilitar als pares i les mares que puguin compatibilitzar el seu horari laboral amb l’horari 
lectiu del centre educatiu. 

 Educar els infants en activitats lúdiques. 

 Mantenir un ambient d'escola que afavoreixi i fomenti: 
- El respecte 
- El diàleg 
- La responsabilitat 
- L'ordre 

 
    3.1.3- Dies i hores d’obertura del centre fora de l’horari lectiu. 
        Tots els dies lectius de dilluns a divendres de les 7:30 a les 8:30 hores. 
 
     3.1.4- Planificació de les activitats a desenvolupar amb especificació de qui les organitzarà. 

  L’APIMA es farà càrrec de l´organització i planificació, així com de contractar els monitors  
necessaris tenint en compte la quantitat d’alumnes que utilitzaran el servei. 

Aquests estaran capacitats per realitzar activitats lúdicoeducatives que s’adaptaran diària-
ment al nombre d’alumnes que quedin i a la seva edat. Un exemple de les activitats progra-
mades és el següent: 

 Contacontes. 

 Jocs populars. 

 Jocs de taula. 

 Manualitats. 

 Estudi. 

 Lectura. 

 Danses i cançons. 
 
  3.1.5-Nombre de participants. 
      La previsió és que utilitzin el servei uns vint alumnes. 
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  3.1.6- Especificar si hi ha alumnes diagnosticats amb necessitats educatives especials i adjun-
tar la corresponent documentació que acrediti aquesta situació. 

A dia d’avui no ho podem assegurar. 

 
  3.1.7- Recursos humans. 

Monitor/a o monitors contractats per l’APIMA. El pressupost serà de 500 Euros / mensuals. El 
preu serà: de 2 €per un dia, de 20 € la quinzena i de 30 € la mensualitat. 

 

  3.1.8- Locals, instal·lacions i materials que s´utilitzaran. 
   S’emprarà l’aula del grup de 4t d’EI - C. Per a la realització de les activitats es disposarà d’un 
racó amb els materials a l’aula per a la seva utilització quan el monitor ho consideri oportú.  

 
  3.1.9- Nom del coordinador del projecte en el centre. 
      Directora, Leonor M Crespí Tous 
      
 
3.2- Servei de menjador: 
   3.2.1 – Calendari i horari 
  El servei de menjador funciona tots els dies des del 12 de setembre fins dia 21 de juny. Dia 22 
de juny serà l’únic dia que no funcionarà aquest servei ja que les classes acaben a les 12:00 h 
perquè el capvespre es du a terme el Festival de fi de curs. 
 
  El servei de menjador comença de les 13:30 h fins a les 15:30. A partir del mes d’octubre i fins el 
mes de maig les monitores del servei de menjador restaran amb els alumnes fins que els moni-
tors de les activitats extraescolars passin a recollir-los. 
 
   3.2.2- Empresa  
L’empresa que explotarà aquest servei serà Ca n’Arabí. Les tres monitores també estaran con-
tractades per aquesta empresa. 
 
  3.2.3- Preu i pagament 
El preu diari del menú és de 6,30€. Es podran comprar tiquets a la direcció del centre els dimarts 
i divendres de 8:30 a 9:30, en els casos en què es vulguin quedar els alumnes de manera eventu-
al. Els alumnes que es quedin més de tres dies ala setmana podran fer el pagament per domicili-
ació bancària. 
 
  3.2.4- Normes del servei de menjador 
 Seran aplicades les mateixes normes que indica el ROF. 
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ANNEX  4 

 

ORIENTACIONS SOBRE TASQUES I DEURES ESCOLARS 

1-  Les tasques que s’encomanin a casa seran tasques que l’alumnat pugui realitzar autò-

nomament, sense que calgui l'ajuda dels pares o terceres persones, encara que es pugui 

sol·licitar la seva supervisió i/o control. 

2- Les tasques que s’hagin de fer a casa estaran adaptades a les necessitats educatives 

de cada alumne/a. 

3-Han de ser accessibles per a tot l'alumnat al qual van dirigides, indistintament de les 

seves condicions personals, socials i lingüístiques. Per aquest motiu el mestre ha d’estar 

assabentat de quins recursos es necessiten per realitzar les tasques i oferir un ventall 

de possibilitats i/o llocs públics del mateix poble on es podran obtenir els recursos (Bi-

blioteca Can Llobera...). 

4- S’ha de procurar que les tasques serveixin per assolir competències clau (entre elles 

la d’autonomia personal) i no siguin simplement una repetició del que s’ha fet a classe. És 

convenient anar alternant aquests tipus d’activitats. : 

 Exercicis del llibre i de quadernets. 

 Fitxes fotocopiades. 

 Llibres de lectura/Fitxes de lectura. 

 Recerca d’informacions. 

 Treballs d’investigació individual i/o per grups. 

5- Sempre que s’encomanin deures o tasques, s’haurà de preveure el temps suficient per 

revisar-los i corregir-los a classe, ja sigui de forma individual o col·lectiva.  

6- La previsió de temps per realitzar les tasques ha d’incloure totes aquelles que s'en-

carreguen en el conjunt d’ àrees . S’ha d’evitar l'acumulació de tasques, la qual cosa  im-

plica una coordinació entre els/les tutors/es i els/les especialistes. 

  Com a mesura de coordinació s’elegirà un encarregat/delegat a l’aula per apuntar els 

deures i exàmens a un suport visual (pissarres, calendaris ...) 

7- El temps màxim diari acordat per realitzar les tasques a casa  està establert en fun-

ció del nivell educatiu. Hem de tenir present que dins aquest temps també s’hi inclou el 

temps d’estudi que cal que els alumnes realitzin per a les diferents àrees. 

 S’han de procurar respectar els períodes de descans, que són els caps de setmana i perí-

odes de vacances escolars.  

1r EP 2n EP 3r EP 4t EP 5è EP 6è EP 

20’/dia 20’/dia 30’/dia 45’/dia 60’/dia 60’/dia 
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ANNEX 5: 

Acta d’aprovació dels aspectes educatius de la PGA per part del Claustre 
 
 
 

  CODI CENTRE: 07004424     

CLAUSTRE DE 17/10/2018 

Mestres Presents: Crespí Tous, Leonor Maria ;Albertí Llompart, Maria; Bauzà Cerdà, 

Francesca;Borràs Llobera, Francisca Maria; Bosch Vicens, Catalina Maria; Cerdà Moragues, 

Margarita; Fornés Pericàs, Antònia; Garcia Ballester, Maria Del Carme; Gayà Balle, Margalida; 

Llompart Palou, Margalida; Cladera Obrador, Maria Isabel; Munar Llobera, Bartomeu; Mascaró 

Garí, Juana; Mora Capllonch, Joana Maria; Morro March, Joana; Bellver Palou, Maria Concepció; 

Payeras Mancas, Àngels; Rodriguez De Arcos, Maria Eugènia; Torrens Cantallops, Petra Maria; 

Gamundí Ochogavia, Catalina; Bergas Torrens, Francisca; Román Bennàssar, Laura; Cerdà Mo-

ragues, Isabel Maria; Cantallops Crespí, Catalina; Serra Crespí, Magdalena; Serra Gost, Antònia 

Francisca; Bergas Torrens, Francisca; Cifre Cifre, Maria; Llabrés Mesquida, Francesca Maria; i  

Bover Català, Maria Lourdes; López Lopez, Maria Gabriela; Duran Llompart Manuel 

Mestres absents: Bennàssar González, Joana Maria 

______________________________________________________________  

 

Essent les 13:50 hores del dia 17 d’octubre de 2018 es reuneixen els membres del claustre citats a 

l´inici del document, per tractar els següents punts de l´ordre del dia: 

 

1. Aprovació dels aspectes educatius de la PGA. 

 

Els aspectes pedagògics de la PGA del curs 2018-2019 queden aprovats per unanimitat pels mem-

bres d’aquest Claustre. 

I no havent-hi més assumptes a tractar es dóna per acabada la sessió a les 14:25  hores del dia 17 

d’octubre de 2018, de la qual cosa com a secretària certifico amb el vist i plau de la Directora. 

 

 

La directora      Sgt. La Secretària                   

 

 

  

       

Leonor M Crespí Tous                Maria Cifre Cifre 
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ANNEX 6: 
CERTIFICAT D’APROVACIÓ DE DIRECCIÓ 

 

           

 
MARIA CIFRE CIFRE, amb DNI  43148047R , Secretària  del CEIP JOAN    

MAS de Pollença 

 

 

 

 

CERTIFICA:          

Que la PGA del curs 2018-2019 queda aprovada per la Direcció del cen-

tre després de ser aprovats per unanimitat pel Claustre els aspectes edu-

catius d’aquesta ,en data de 17 d’octubre de 2018. 

 

  

I perquè prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin signo aquest certifi-

cat a POLLENÇA amb data 19 d’octubre de 2017. 
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ANNEX 7: 
ACTA DEL CONSELL ESCOLAR 

 
 

                        

CONSELL ESCOLAR  DE 18-10-2018 

Membres presents: Crespí Tous, Leonor Maria; Roman Bennassar, Laura; Maria Cifre Cifre; 

Fornés Pericàs, Antònia; Payeras Mancas, Àngels; Llompart Palou, Margalida;   Martorell Serra, 

Jaume; Mascaró Garí, Joana; Mora Capllonch,  Joana Mª i  Bennàssar Torrandell, Pere. 

 

Membres absents: Cànaves, Toni 

______________________________________________________________________  

 

 

Essent les 13:40 hores del dia 18 d’octubre  de 2018 es reuneixen els membres del Consell Escolar 

citats a l´inici del document, per tractar els següents punts de l´ordre del dia: 

 

2. Informació PGA 2018-2019. 

 

Els membres d’aquest Consell Escolar són informats per la Cap d’Estudis de l’aprovació de la 

PGA per part del Claustre del centre amb data de 18 d’octubre de 2018.  Possibilita a més a més la 

seva consulta per tal de facilitar l’avaluació posterior de temes que els afecta per a la millora de la 

qualitat educativa. 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar es dóna per acabada la sessió a les 14:30  hores del dia 18 

d’octubre de 2018, de la qual cosa com a secretària certifico amb el vist i plau de la Directora. 

 

   Sgt. La directora                Sgt. La Secretària 

 

 

 

 

 

Leonor M Crespí Tous                    Maria Cifre Cifre 
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