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1- DIAGNÒSTIC INICIAL

1. 1.Principals conclusions extretes de la memòria del curs 2019-20  

Les principals conclusions extretes de la memòria del curs passat són: 

a) Professorat/alumnat:

El funcionament del claustre es bo, s'ha millorat la coordinació, s' ha posat en 
marxa l' elaboració de les concrecions curriculars  i s' estan elaborant documents de 
centre funcionals i pràctics .

 En quant a plantilla, a la memòria 2018-19 es fa constar els beneficis que ha 
tengut l' alumnat nese amb una PT sencera i l' orientadora de manera setmanal, però es 
remarca la necessitat d' augmentar el suport especialitzat amb mitja jornada d' AL. 

Per aquest curs, no s' ha mantingut la quota de suport especialitzat, malgrat el 
nombre d'alumnat nese és superior al del curs passat. Aquest curs el centre només 
disposa de mitja jornada de PT i orientadora de manera quinzenal, quota totalment 
insuficient per atendre el 50% d' alumnes nese que tenim del total. 

La plantilla aquest curs està formada per:

. 2 mestres d' EI, un dels quals forma part de l' equip directiu

. 1 mestre  d' EP amb tasques de suport ordinari

. 1 mestre d' EP i especialista de música

. 1 mestre d' EP i especialista d' EF

. 1 mestre especialsta d' anglès i part de l' equip directiu

. ½  mestre PT 
           . 1 orientadora (quinzenal)
           . 1 mestre de religió (1 dia a la setmana)
           . 1 ATE (7h diàries)

DISTRIBUCIÓ DEL PROFESSORAT
EI/Equip directiu Antònia Moyà/Rosa Antich

1er-2on-3er  i música Gaspar Àngel Palou
4t-5è-6è i EF Guillem Vicens

Suport ordinari Andreu Salom
PT Mercedes Vela

Religió Jessica Godoy
Orientadora Neus Jaume
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Alumnat: comptam amb un total de 48 alumnes (24nese) : 

EDUCACIÓ INFANTIL EDUCACIÓ PRIMÀRIA
3 ANYS 6 3 NESE 1ER 5 3 NESE
4 ANYS 8 3 NESE 20N 6 3 NESE
5 ANYS 5 3 NESE 3ER 5 2 NESE

4T 6 2 NESE
5È 3 1 NESE
6È 4 4 NESE

TOTAL 19 9 NESE TOTAL 29 15  NESE

. En relació al contexte: la relació de l' escola amb el seu contexte (famílies, institucions, 
etc...) Ha anat millorant considerablement durant aquests cursos , i pel curs 2019-20 es 
seguirà fomentant aquesta connexió de l' escola amb el seu entorn, potenciant activitats 
de manera coordinada amb l' Ajuntament, la Biblioteca, la Tercera Edat, els Serveis 
Socials, etc...

. En relació amb les famílies:      la relació amb les famílies ha anat millorant . Per aquest 
curs 2019-20  es seguirà fomenant la participació de les famílies en termes de cooperació. 
Es programaran activitats en les quals puguin participar de manera activa de la vida 
escolar: festes populars, diades de millora del centre, diferents comissions on hi tenen 
representació, activitats puntuals dins les aules....També s' organitzen espais familiars on 
es tracten temes d'interés per a les famílies amb l' educadora social i xerrades trimestrals 
amb la farmacèutica del poble sobre qüestions sanitàries. 

. En relació a l' escola: en quant al manteniment de l'edifici durant el curs 2018-19 s' han 
duit a terme les següents intervencions:

● S' han canviat totes les finestres de la part de darrera de l' edifici, cosa que ha 
millorat l'aïllament del centre tant de fred com de renou 

● S' ha canviat el timbre d' entrada i sortida per música
● S' ha renovat tota la xarxa elèctrica
● S' ha posat tota la xarxa de fibra òptica nova i RAC nou. 

Però l' escola és antiga i es necessiten moltes més actuacions. Per aquest curs 
2019-20  es demanarà: 

● Pintar les  aules 
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● Pintar la façana exterior i arreglar els anclatges de les reixes
● Posar un sistema de porxada fixe al pati alt

. En relació a la part pedagògica  :   

-EI: seguirà treballant per espais  la franja horària de després del pati i abans 
s'iniciarà als alumnes en la metodologia per projectes i treball cooperatiu

-EP: seguirà treballant per projectes a Ciències Naturals i Socials. Se segueix 
introduïnt les tasques en grups de Treball cooperatiu. Es fan les plàstiques en anglès i es 
segueix amb els Tallers de matemàtiques setmanals i aquest curs introduïm els tallers de 
llengua setmanals. 

Es faran desdoblaments puntuals segons les tasques que es duguin a terme a 
causa de l' alt nombre d' alumnat nese que tenim dins les aules i per poder atendre a tot 
l'alumnat de la millor manera possible segons les seves necessitats. 

1.2 Principals conclusions extretes de l'avaluació de la PGA del curs anterior 
per part del Consell Escolar del centre.

El Consell Escolar del centre va fer una avaluació positiva de la PGA del curs 
anterior. Es va concluir que el fet que el centre hagi començat a introduir metodologies 
més innovadores i actives ha resultat positiu i motivador  per a l' alumant. La introducció 
de dinàmiques de cooperació amb les diferents entitats del poble i la incorporació de les 
famílies dins la dinàmica escolar també va ser valorat com a positiu.

Es va resaltar per part de les famílies la necessitat de tenir en compte la quantitat 
d'alumnat nese de l' escola a l'hora de la dotació de recursos.

2.OBJECTIUS ESPECÍFICS PER AL CURS

2.1-EN RELACIÓ AMB EL RENDIMENT ADACÈMIC DE L' ALUMNAT:

●  Aconseguir que la majoria de l' alumnat adquireixi les competències clau a EP i les 
capacitats bàsiques a EI i puguin promocionar al curs següent.

● Aconseguir més d' un 60% d' aprovats a cada matèria/grup
● Assolir per part de l' alumnat amb ACNS i ACS els objectius bàsics proposats.
● Millorar la competència lectora
● Millorar la competència matemàtica
● Millorar l' expressió oral amb llengua anglesa

2.2- EN RELACIÓ AMB ALTRES OBJECTIUS D' ÀMBIT PEDAGÒGIC, ORGANITZATIU 
I DE GESTIÓ: 

a) Àmbit pedagògic:

● Seguir i millorar mitjançant la reflexió pedagògica el funcionament per espais a EI. 
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També valorar els projectes i el treball cooperatiu
● Seguir i millorar mitjançant la reflexió pedagògica el funcionament per Projectes a 

EP
● Fer més activitats en dinàmiques de Treball Cooperatiu
● Posar en marxa i anar millorant els Tallers de matemàtiques i llengües

b) Àmbit organitzatiu:

● Crear els documents de centre que falten de manera consensuada i pràctica 
perquè es puguin utilitzar com a eina de feina real.

● Crear espais i temps per a la coordinació docent a nivell horitzontal i vertical per tal 
que l'acció educativa tengui coherència i continuitat.

● Coordinar amb les diferents institucions del municipi per tal de fer accions 
educatives conjuntes.

● Establir activitats que permetin fomentar una relació escola-família basada amb la 
cooperació i la col.laboració

c) Àmbit de gestió: 

● Optimitzar i millorar els espais del centre
● Optimitzar i millorar els recursos materials
● Optimitzar i millorar els recursos humans

d)Àmbit de convivència:

● Treballar la resolució positiva de conflictes,l' educació emocional, la coeducació i 
l'ús de les xarxes. Ho farem mitjançant 3 programes: Un tracte pel bon tracte (2on 
cicle), Viu i Conviu (1er cicle i EI) i Xarxa segura (2on cicle)

3.MESURES PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS PROPOSATS

3.1- Pla d' actuació de l' equip directiu i dels òrgans col.legiats en vistes a assolir 
els objectius, àmbits d' intervenció,  mesures que s' adoptaran i indicadors.

ÀMBIT: ORGANITZACIÓ DE CENTRE
OBJECTIUS ACTUACIONS RESPONSABLES INDICADORS

Crear els documents 
de centre que falten, 
de manera pràctica i 
consensuada perquè 
es puguin utilitzar 
com a eina de feina 
real.

Creació de: PGA, 
PEC, Concreció 
Curricular, Pla 
d'acció tutorial. 

Equip directiu i 
Claustre

Nombre de 
documents creats 
(0-4)

Crear espais i temps 
per a la coordinació 

Calendarització de 
reunions de 

Equip directiu 1 Claustre/mes
Coord. Suport-tutors 
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docent tant a nivell 
horitzontal com 
vertical per tal que 
l'acció educativa 
tengui coherència i 
continuitat.

coordinació

FiC de coordinació 
de matemàtiques 
amb l' IES

FiC de coordinació 
de llengües amb l' 
IES

Coord suport-
orientadora 
Coord. Vertical 2 
vegades durant el 
curs.

ÀMBIT: GESTIÓ DE RECURSOS
OBJECTIUS ACTUACIONS RESPONSABLES INDICADORS

Optimitzar i millorar 
els espais del centre

Utilització dels espais 
infrautilitzats com 
passadís, hall, patis, 
adequant-los perquè 
siguin espais 
educatius

Millora dels espais  a 
EI

Habilitació d' un 
espai multiusos per a 
treballar 
matemàtiques, 
música, dansa i 
desdoblaments

Equip directiu i 
Claustre

Adequar una aula 
polivalent on es farà 
música i dansa, 
tallers de 
matemàtiques i 
desdoblaments 
puntuals. 

Optimitzar i millorar 
els recursos

Optimització dels 
recursos humans 
existents

Demanda dels 
recursoshumans 
necessaris

Col.laboració amb 
els recursos humans 
del Municipi ( Policia 
Tutor, Educadora 
Social, Serveis de 
l'Ajuntament, 
Biblioteca, 3ª edat...)

Equip directiu Cada trimestre a les 
sessions d' avaluació 
el claustre farà una 
valoració  del grau de 
satisfacció en la 
distribució dels 
recursos humans. 

Optimitzar els 
recursos econòmics i 
fer-ne una bona 
gestió

Col.laboracions amb 
les entitats de 
l'entorn (Ajuntament, 
Amipa, SS...)

Equip directiu Nombre de reunions 
de coordinació amb 
aquestes entitats 
(1-5)
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ÀMBIT :PEDAGÒGIC
OBJECTIUS ACTUACIONS RESPONSABLES INDICADORS

Crear un pla de 
formació de centre 
que sigui motivador 
per introduir noves 
metodologies

Elaboració conjunta 
d' un pla de formació 
de Projectes amb un 
altre centre petit 
(FiC) . Matemàtica 
manipulativa

Contacte amb el 
CEP per tenir el seu 
assessorament

Equip directiu 
Intercentre

1 pla de formació 
anual . Percentatge 
de professors que 
s'implica en el procés 
de formació  (>65%)

Posar en marxa 
metodologies actives 
(espais, projectes i 
treball cooperatiu) 
que permetin a 
l'alumnat assolir les 
competències 
bàsiques mitjançant 
activitats que tenguin 
interés i significat per 
a ells. 

EI: seguir amb els 
espais , projectes i 
treball cooperatiu

EP: projectes a 
Naturals i Socials

Projectes 
interdisciplinars

Introducció de 
tècniques de Treball 
cooperatiu per 
treballar determinats 
aspectes dins les 
àrees

Equip directiu i 
Claustre

Avaluació que 
permeti avaluar 
quantitativament 
l'assoliment de les 
competències 
bàsiques (80%)
Resultats acadèmics 
obtinguts 
(80%aprovats)

Respectar els 
diferents ritmes i 
estils d'aprenentatge, 
aprofitant la diversitat 
existent dins el 
centre per crear un 
clima de confiança i 
tranquil.litat per tal 
que els infants es 
sentin segurs de 
poder expressar 
sentiments i 
emocions.

Metodologies que 
permeten una 
atenció més 
individualtitzada de 
l'alumnat i respectar 
ritmes individuals

Treball d' Educació 
emocional

Realitzar les 
adapatacions que 
calguin

Bona organtizació 
dels recursos 
humans

Equip directiu. 
Claustre i Equip 
d'orientació

Enquesta anual a 
l'alumnat per 
conéixer si s' han 
sentit acollits a nivell 
emocional, han 
tengut sensació de 
pertinença al grup i 
s'ha treballat amb 
inclusivitat. Indicador: 
>50%

Sociogrames

Potenciar l' ús de les 
TAC com a eina de 

Demanda de material 
informàtic

Equip directiu i 
coordinador TAC

Percentatge 
d'activitats que es 
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feina dins els espais 
educatius. Presència de 

recursos TAC dins 
els diferents espais

Adquisició de 
Chromebooks per a 
4t d' EP

realitzin amb l' ús de 
les TAC (>20%)

Millorar la 
competència 
matemàtica

Tallers de 
matemàtiques a 1er i 
2on cicle

Tutors i suports Percentatge 
d'aprovats (>50%)

Millora de la 
competènica 
lingüística

Pla lector (½ hora 
diària de lectura)
Club de lectura 2on 
cicle (Biblioteca), 
Atrapallibres (1er 
cicle) 
Espai de 
lectoescriptura
Apadrinament

Equip directiu i 
Claustre

Percentatge 
d'aprovats(>50%)

Millora de l'expressió 
oral en llengua 
anglesa

Espai d' art en 
anglès

Equip directiu i 
mestra d' anglès

Expressió oral (1-10)

Millora de la 
coordinació escola-
institut

Fic de matemàtiques
Fic de llengües

Equip directiu i tutor 
de 6è

Valoració a les 
reunions de 
coordinació

ÀMBIT: RESOLUCIÓ POSITIVA DE CONFLICTES I CONVIVÈNCIA
OBJECTIUS MESURES RESPONSABLES INDICADORS

Millorar la 
convivència i la 
coordinació del 
centre amb el seu 
entorn, fomentant la 
implicació de les 
famílies, de 
l'Ajuntament i de les 
diferents entitats 
(Policia tutor, 
Educadora 
social, ...)en la 
dinàmica de centre , 
en termes de 
cooperació.

Coordinació amb 
l'Ajuntament: 
elaborar un calendari 
de propostes per 
participar dels actes 
festes del poble i 
connectar l' escola 
amb el seu entorn

Coordinació amb la 
Biblioteca: elaborar 
un calendari 
d'activitats per 
realitzar de manera 
conjunta (conta 
contes, exposicions, 
club de lectura...)

Equip directiu i 
Claustre

Percentatge 
d'implicació i nombre 
d' activitats conjuntes 
(1-5)
Visió de les famílies 
al Consell Escolar 
(1-5)
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Coordinació amb el 
Policia Tutor: 
educació vial i 
xerrades informatives
 
Coordinació amb 
l'Educadora social: 
Un tracte pel bon 
tracte,  Viu i conviu , 
Coeducació i Xarxa 
segura

Coordinació amb 
l'amipa: celebració 
d'activitats conjuntes, 
diades per a la 
millora del centre, 
festes populars.

Treballar la resolució 
positiva de conflictes 
i l' educacio 
emocional dins el 
centre.

Pla de convivència

Programa de 
resolució de 
conflictes: seguir 
amb el Semàfor i 
afegir el Boca- orella

Coordinació amb 
Policia tutor i 
Educadora Social per 
treballar de manera 
conjunta estratègies 
per a la resolució de 
conflictes i la 
tolerància.

Equip directiu i 
Claustre.

Nombre d'incidències 
de convivència 
(<20%)

Valoració de les 
actuacions per part 
de la Comissió de 
Convivència (1-5)

4. ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE  

4.1- Calendari i horari general del centre

El calendari escolar per al curs 2019-20 ve determinat a la Resolució del Conseller 
d'Educació i Universitat de 9 d' abril de 2019. El curs escolar s' inicia l' 1 de setembre de 
2019 i finalitza el dia 31 d' agost de 2020. Les activitats lectives comencen dia 11 de 
setembre de 2019  acaben dia 19 de juny de 2020 amb un total de 176 dies lectius. 

CALENDARI ESCOLAR
 El podeu trobar penjat a la nostra pag. Web i al tauló d' anuncis.
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DIES FESTIUS VACANCES
1 DE NOVEMBRE. Tots sants
14  DE NOVEMBRE. Dijous Bo (Festa 
local)
15 DE NOVEMBRE . Dia de lliure elecció
6 DE DESEMBRE. Dia de la Constitució
28 DE FEBRER. Festa escolar unificada
2 DE MARÇ. Dia de lliure elecció
1 DE MAIG . Dia del treballador
4 DE MAIG.  Substitueix festa local

NADAL. Del 21 de desembre al 7 de gener

PASQUA: del 9 d' abril  al 19 d' abril

SERVEIS DEL CENTRE
ESCOLA MATINERA. De 7'30h a 9'00h

MENJADOR ESCOLAR. De 14'00h a 15'30h
EXTRAESCOLARS De dilluns a dijous de 15'30h a 16'30h

Els preus i les ofertes d' extraescolars es poden consultar a la pag. Web (blog amipa). 
Les extraescolars es realitzaran si el nombre d' inscrits ho permet.(mínim 4 alumnes per 
activitat)

ENTRADES I SORTIDES
L' horari d' entrada a l' escola és a les 9'00h, les portes es tancaran a les 9'10h. La 
sortida és a les 14'00h.Els alumnes d' EP entren i surten pel num. 57 i els alumnes d'EI 
pel num. 55
Si algun infant ha de sortir abans d' hora o arribar tard per causa justificada, s' ha d'avisar 
al tutor/a mitjançant l' agenda.Les faltes d' assitència també s' han de justificar a 
l'agenda. 

Cada trimestre s'establirà un calendari per les hores de guàrdia de manera 
equitativa entre tots els mestres del centre (quedarà a secretaria) de 15-16'30h  si hi ha 
extraescolars i fins les 15'30h si només hi ha menjador

Cada trimestre s'establirà un calendari per a les reunions d'avaluacions i entrega 
d'avaluacions.

El dia de tutoria amb les famílies és el dimarts. Els tutors podran canviar els dies de 
tutoria, adaptant-los als dies que les quedin lliures de reunions de coordinació i a les 
necessitats de les famílies

COMISSIONS DE CENTRE CURS 2019-20

COMISSIÓ DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Coordinadora: Rosa Antich
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Components: Rosa Antich, Carla Ayuso

COMISSIÓ DE TAC

Coordinadora: Rosa Antich

Components: Mercedes Vela  i Rosa Antich

COMISSIÓ EQUIP DE SUPORT 

Coordinadora: Mercedes Vela

Components: Mercedes Vela, Neus Mateu

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA I COEDUCACIÓ 

Coordinadora:  Rosa Antich

Components: Rosa Antich, Carla Ayuso, Antònia Moyà, Neus Mateu i Catalina Perelló 

COMISSIÓ EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES

Coordinadora: Rosa Antich

Components: Rosa Antich i Carla Ayuso

COMISSIÓ DE PROJECTES D' INNOVACIÓ

Coordinadora: Rosa Antich

Components: Rosa Antich, Carla Ayuso  i Antònia Moyà

COMISSIÓ ECO

Coordinadora: Carla Ayuso

Components: Carla Ayuso i Rosa Antich

COMISSIÓ DE FESTES I SORTIDES  :  

Coordinadora: Rosa Antich

Components: Rosa Antich i Carla Ayuso

COMISSIÓ BIBLIOTECA

Coordinadora: Antónia Moyà
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Components: Antònia Moyà, Carla Ayuso i Rosa Antich

COMISSIÓ D' HORT 

Coordinador: Guillem Vicens

Components: Guillem Vicens i Rosa Antich

COMISSIÓ LLENGÜES ESTRANGERES

Coordinador: Carla Ayuso

Components: Carla Ayuso i Rosa Antich

COMISSIÓ FONS DE LLIBRES

Coordinador: Carla Ayuso

Components: Carla Ayuso i Rosa Antich

COORDINACIÓ EQUIP DOCENT

Coordinador: Rosa Antich

4.2-Criteris pedagògics per a l' elaboració dels horaris del centre (alumnat i 
professorat)

Els criteris que s´han seguit per a l' elaboració dels horaris i que han estat aprovats per 
Claustre dia 2 de setembre de 2019 són:

● Que tot l'alumnat quedi atés en tot moment
● Que els tutors estiguin el major nombre d' hores amb el seu grup
● Intentar que les sessions d' EF i Psicomotricitat es realitzin després del pati
● Que les hores de suport ordinari  es reparteixen equitativament segons les 

necessitats dels infants i les de suport especialitzat també (en aquest cas s' han 
hagut de fer agrupaments per manca d' horari)

● Intentar que les primeres sessions siguin de llengües per poder dur a terme el 
Projecte Lector

● Que es puguin dur a terme els diferents projectes.
● Que es puguin realitzar les plàstiques en anglès

4.3- Calendari de reunions i avaluacions:

ORGANITZACIÓ DE LES HORES DE PERMANÈNCIA
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DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
Claustre/CCP Tutories famílies Coordinacions 

orientació/suport
/tutors

Programació 
d'aula

Programació 
aula

HORARI DE TUTORIA HORARI D' ATENCIÓ A LES FAMÍLIES DE 
L' EQUIP DIRECTIU

DIMARTS 14'00H-15'00H DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES de 
9'00h a 10'00h

REUNIONS DE COORDINACIÓ ENTRE ETAPES I CENTRES I  AMB LA COMUNITAT
Durant el curs s'establiran un calendari de reunions:

1- Amb els serveis socials- (Mínim una reunió per trimestre)
2- Amb l'institut (Es realitza un FIC de coordinació )
3- Amb els tutors de canvi de cicle.- El tercer trimestre
4- Amb els representants de l' Ajuntament- Als Consells Escolars i sempre que sigui 
necessari
5-Amb seveis externs que tenguin contacte amb els nostres alumnes (ens adaptarem a 
la seva disponibilitat)
6- Amb el policia tutor (una vegada al mes)
7-Amb la Biblioteca (el primer dilluns de cada mes)
8- Amb l' amipa (als Consells Escolars i sempre que sigui necessari)

REUNIONS D'AVALUACIÓ
1ER T 2ON T 3ER T

Setmana del 9  al  13  de 
desembre

Setmana del 23 al 27 de 
març

Setmana del 15 al 19 de 
juny

4.4Periodicitat i organització de les entrevistes individuals i les reunions 
col.lectives amb les famílies

REUNIONS AMB FAMÍLIES
1ER T 2ON T 3ER T

9/09/19- Reunió col.lectiva Entrevistes individuals Entrevistes individuals 
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EI i EP

Entrevistes individuals amb 
l'alumnat que inicia la seva 
escolarització al centre 
durant el mes de setembre

Entrevistes individuals 
sempre que ho demanin les 
famílies o els tutors

Setmana del 16 al 20 de 
desembre. Lliurament 
d'informes i entrevista 
individual.

Consell Escolar

Comissió de Convivència

sempre que ho demanin les 
famílies o els tutors

Setmana del 30 de març  al 
3  d'abril. Lliurament 
d'informes i entrevista 
individual

Consell Escolar

Comissió de Convivència

sempre que ho demanin les 
famílies o els tutors

Setmana del 22 al 26 de 
juny. Lliurament d'informes i 
entrevista individual.

Consell Escolar

Comissió de Convivència

4.5-  Mesures per a l'optimitzacó i l' aprofitament dels espais i recursos  

MESURES PER A L' OPTIMITZACIÓ DELS ESPAIS
● Creació d' espais educatius aprofitant espais d' aula i de passadís
● Creació d' un espai de Bilbioteca/ lectoescriptura per a EP, per poder treballar la 

lectura i escriptura de manera pràctica.
● S' aprofiten els passadissos per fer pati els dies de pluja, ja que el centre no té cap 

espai cobert per poder fer l' esplai els dies que plou
● Aprofitament de l' aula d' informàtica compartint ús amb l' equip de suport
● Adequació d'una aula com a aula polivalent on es farà música i dansa, tallers de 

matemàtiques i desdoblaments. 
● Projecte d' hort per  poder utilitzar una espai cedit per a aquesta finalitat.
● S' ha demanat a l' Ajuntament poder fer ús de les instal.lacions del Poliesportiu per 

poder fer algunes sessions d' EF i del teatre Municipal per organitzar algunes 
activitats.

MESURES PER A L' OPTIMITZACIÓ DELS RECURSOS
RECURSOS HUMANS RECURSOS MATERIALS

Claustre de mestres Per aquest curs  han 
minvat els recursos 
per atendre l'alumnat 
nese ,  tansols tenim 
mitja jornada de PT i 
orientadora , 
totalment insuficient 
per atendre com cal 
a la quantitat d' 

Material didàctic divers a les aules
Material informàtic: dos ordinadors per aula, 
pissarra digital a cada aula, portàtils per als 
alumnes de 2on cicle, sala d' informàtica.
Fotocopiadores
Connexió a internet/Fibra òptica
Base de material de consulta per als 
mestres
Arxiu de llibres
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alumnat nese que hi 
ha al centre. 

Jocs de pati

AMIPA S' organtizen 
diverses activitats 
conjuntes amb 
l'amipa del centre: 
Bunyolada, Concert 
de Nadal, Diada 
família-escola, 
espais familiars
També hi ha 
col.laboració cada 
curs per a la millora 
del centre segons les 
seves possibilitats. 

Educadora  Social Organitzam 
programes de 
manera conjunta: Un 
tracte pel bon tracte 
(2on cicle) , Viu i 
Conviu (EI i 1er cicle) 
, Coeducació (tots) i 
Xarxa segura(2on 
cicle)  .També 
algunes activitats 
puntuals enfocades a 
la millora de la salut 

Policia Tutor Organitam sessions 
d' educació vial i 
xerrades

Biblioteca Organitzam diferents 
activitats: conta 
contes, club de 
lectura,Atrapallibres, 
Sant Jordi, etc...

Coordinadors del 
CEP Inca.

Organitzam un pla de 
formació de centre 
en Projectes FiC. Per 
aquest curs : 
Matemàtica 
manipulativa
Fic amb l' IES de 
Matemàtiques
FiC amb l' IES de 
Llengües. 
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4.6- Estat de les instal.lacions i equipaments

Actuacions fetes durant el curs 2018-19

● Canvi de tota la xarxa elèctrica del centre

● Connexió de l' escola a la fibra òptica

● Canvi de tots els tancaments de la part posterior de l' edifici 

Actuacions que es demanaran per aquest curs 2019-20

● Pintar aules

● Porxada pel pati superior

● Arreglar i pintar la façana exterior

5. PLA PER A L' AVALUACIÓ, SEGUIMENT I VALORACIÓ DELS RESULTATS  
ACADÈMICS

INDICADORS DADES A 
UTILITZAR

ACCIONS A 
REALITZAR

ÒRGAN 
RESPONSAB.

CALENDARI

PER A EI I EP
1-10 Proves de 

coneixements 
previs

Avaluació inicial: 
es preten saber 
amb quins 
coneixements 
previs 
comencen els 
infants. 

Tutors Setembre

EDUCACIÓ INFANTIL
Mai-quasi mai-a 
vegades, quasi 
sempre-sempre

Tasca individual Es tendran en 
compte:

Feines diàries
Tasques 

complementàries
Tasca individual 
dins els espais

Tutor Tot el curs

Mai-quasi mai-a 
vegades, quasi 
sempre-sempre

Tasca 
cooperativa

Es tendrà en 
compte:

Col.laboració i 
participació 
activa de 

l'alumne/a en la 
tasca de grup

Tutor Tot el curs
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Rol dins el grup
Autoavaluació 
de l' alumne

Mai-quasi mai-a 
vegades, quasi 
sempre-sempre

Espais Es tendrà en 
compte: la 

participació, el 
compliment de 
les normes, la 
creativitat, ...

Tutor Tot el curs

Mai-quasi mai-a 
vegades, quasi 
sempre-sempre

Actitud A la valoració 
del treball 

indiviudal i en 
grup se li afegirà 

amb el mateix 
grau 

d'importància, la 
valoració de 

l'actitutd 
(comportament, 

esforç, 
participació de 
les propostes, 

neteja, ordre...)

Tutor Tot el curs

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
60% de la nota 
total de 
l'assignatura

Tasca individual Es tendràn en 
compte:

Resultat 
d'exàmens, 
controls o 
proves escrites

Treballs o 
tasques 
complementàries

Tutors Tot el curs

10% Treball per 
projectes 

Es tendrà en 
compte:

Adquisició de 
coneixements

Tasca 
d'investigació

Transferència de 

Tutors Tot el curs
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coneixements

Autoavaluació

10% de la nota 
total de 
l'assignatura

Treball 
cooperatiu

Es tendrà en 
compte:

Adquisició  de 
coneixements

Participació 
activa en la 
tasca de grup

Rol dins el grup

Tutors Tot el curs

10% de la nota 
total de 
l'assignatura

Actitud Es tendrà en 
compte:

Comportament

Esforç

Participació

Neteja, ordre i 
presentació 

Tutors Tot el curs

En el trimestre o assignatura en la qual no es realitzi treball cooperatiu, la nota final de 
l'àrea resultarà de la suma de la tasca individual (80%) i l' actitud (20%)
El treball per projectes influirà en un 10 % a les diferents matèries treballades. 

EDUCACIÓ FÍSICA
40% Procediments Es tendrà en 

compte:

Progressos en 
l'àmbit motriu

Proves motrius

Activitats

Especialista EF Tot el curs

50% Actitud Es tendrà en 
compte:

Participació

Esforç

Especialista EF Tot el curs
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Comportament

10% Conceptes Es tendrà en 
compte:

Procés 
d'aprenentatge 
dels conceptes 
bàsics trebalalts

Especialista EF Tot el curs

ANGLÈS
EI

100% Treball individual Es tendrà en 
compte:

Comportament
(25%)

Esforç (25%)

Participació 
(25%)

Neteja, ordre i 
presentació 

(25%)

Especialista 
Anglès

Tot el curs

EP
80% Tasca individual Es tendrà en 

compte:

Proves escrites

Compensió oral

Comprensió 
escrita

Expressió oral 

Expressió 
escrita

Especialista 
anglès

Tot el curs

20% Actitud Es tendrà en 
compte:

Comportament

Especialista 
anglès

Tot el curs
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Esforç

Participació

Neteja, ordre i 
presentació

La valoració dels resultats acadèmics es farà a les sessions d' avaluació de cada 
trimestre, posant en comú les observacions dels diferents mestres, fent un anàlisi per 

després fer propostes de millora.
A final de curs es realitzarà un Claustre per valorar els resultats del curs, analitzar les 

metodologies i fer propostes de millora.

6. PROJECTES INSTITUCIONALS, PLANS DE CENTRE  

6.1-DOCUMENTS INSTITUCIONALS
PL Creat el curs 2016-17

Modificació aprovada per Claustre dia 
28/06/17 i per Consell Escolar dia 3/07/17

Aspectes bàsics:

● La llengua catalana és la llengua 
vehicular, d' aprenentatge, de 
comunicació i de convivència del 
centre.

● L' objectiu prioritari és que els 
alumnes al final de l' etapa de 
primària puguin utilitzar normalment i 
correctament el català i el castellà i 
s'iniciin en l' ús de l' anglès com a 
llengua estrangera.

● Per al curs 2017-18 hem introduit 
tallers de plàstica en anglès per tal 
de millorar l'expressió oral amb 
aquesta llengua

● S' ha introduit un espai de 
lectoescriptura nou per treballar la 
competència lingüística

● Pla lector 
● Grups de reforç de llengua catalana 

per als nouvinguts.

PALIC Creat el curs 2016-17

Aspectes bàsics: 

● L' equip directiu informa  a les 
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famílies de l'alumnat nouvingut de 
l'organització i funcionament del 
centre

● L' equip de suport establirà i 
organitzarà els seus horaris amb el 
vist-i-plau de direcció per poder 
atendre els alumnes que s'incorporin 
com a IT

● Està establert dins l' horari de l' equip 
de suport una sessió setmanal de 
reforç de llengua als alumnes que 
tenen dificultat amb alguna o amb les 
dues  llengües oficials.

● El tutor és el màxim responsable de 
l'alumne i és la persona encarregada 
de fer les ACIs pertinents amb ajuda 
de l' equip de suport,així com les 
derivacions que siguin necessàries

● Passar les proves d' avaluació inicial
● Informar la resta del claustre dels 

alumnes nouvinguts
● El tutor tendrà entrevista individual 

amb les famílies
● El tutor establirà mecanismes de 

treball cooperatiu i andamiatge 
tutorial entre companys per facilitar-li 
la cohesió amb el grup

PLA DE CONVIVÈNCIA I COEDUCACIÓ Creat el curs 2016-17

Pla d'actuació obtingut a partir de la 
memòria de la Comissió:

● Seguir amb el programa de resolució 
positiva de conflictes (tècnica 
semàfor i el Boca-orella)

● Seguir amb el programa “Un tracte 
pel bon tracte” a 2on cicle, “Viu i 
Conviu “ a EI i 1er cicle, “Xarxa 
segura” (2on cicle) i Coeducació 
(tots), coordinat amb l' educadora 
social per treballar empatia, 
tolerància, autocontrol, etc...

● Xerrades amb el Policia Tutor de 
temes que puguin esdevenir 
conflicte.

● Treball d' educació emocional dins 
les aules i amb la Biblioteca

● Treball setmanal de tutoria
● Reunions de delegats de manera 

22



trimestral.
● Activitats per treballar el dia de la 

dona (amb l' educadora social)
● Activitats per treballar el dia de la no 

violència de gènere (amb la 
treballadora social)

●  Sociogrames
● Apadrinament

ROF Creat el curs 2016-17
Modificació del punt de documents 
d'avaluació 

Aspectes bàsics:

● Règim normatiu
● Objectius generals
● Òrganització dels òrgans de centre
● Alumnes
● Amipa
● Organització de centre

PEC S'  ha elaborat la part general . Estan en 
elaboració les concrecions curriculars i el 
Pla d' acció tutorial.

6.2- PLA D' ACTUACIÓ DE L' EQUIP D' ORIENTACIÓ 

SERVEI D’ORIENTACIÓ
ORIENTADORA: Neus Jaume Pons
TEMPS D’ATENCIÓ CENTRE (períodes lectius+complementaris): Dimecres 
quinzenals de 9 a 15h.
TÈCNIC DE SERVEIS A LA COMUNITAT (PTSC): JAUME FERRÀ (a demanda)
TEMPS D’ATENCIÓ CENTRE (períodes lectius+complementaris): Dilluns 
setmanal de 9’00 a 15’00 h. 
MEMBRES DE L’EQUIP DE SUPORT:
PT: Mercedes Vela Lara
AL: -
AD: -
ATE: -Margalida Mateu Dasilva
FISIOTERAPEUTA EDUCATIU: Yolanda Ródenas
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UVAI: NOUSIS
OBJECTIUS DEL SERVEI D’ORIENTACIÓ I DE L’EQUIP DE SUPORT
Objectius Generals: 

-Intervenir en l’aplicació de programes que condueixin a la millora dels 
aprenentatges dels alumnes i del centre.
-Prevenir i atendre les necessitats temporals o permanents que afecten al 
procés d’ensenyament-aprenentatge per promoure el potencial de 
l’alumnat, estimulant el desenvolupament màxim de les seves capacitats 
sota els principis d’equitat, qualitat i inclusió , partint de l’avaluació de tots 
els contextos on s’hi trova (escolar, familiar, social). 

Objectius específics: 
-Participar en la planificació global de l’orientació educativa i profesional i 
en l’aplicació de criteris establerts 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 especifiques de suport educatiu en cada un dels 
equips. 
- Elaborar i difondre materials, programes, instruments, mitjans i 
tecnologies d’ajuda, relacionats amb l’avaluació psicopedagógica 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 especifiques 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 practiques pedagògiques. 

FUNCIONS DELS SERVEIS D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA: 

FUNCIONS DE SUPORT ESPECIALITZAT ALS CENTRES.
1. Oferir assessorament especialitzat a través dels diferents òrgans de 
coordinació del centre.

a) Assessorar i col·laborar en l’organització i funcionament dels centres per 
formular i posar en pràctica una resposta educativa ajustada a la diversitat.
b) Col·laborar en els processos d’elaboració, desenvolupament i avaluació i 
revisió dels diferents projectes del centre.
c) Assessorar els equips directius en les tasques i decisions relatives a 
l’organització i el funcionament del centre pel que fa a l’atenció a la diversitat.
d) Orientar a l’hora d’establir mesures d’atenció a la diversitat de promoure 
practiques d’educació inclusiva i de millorar la convivència, la innovació 
educativa, l’acció tutorial i l’orientació acadèmica i professional.
e) Proporcionar als centres i als mestres indicadors i programes de prevenció 
i detectar dificultats i problemes de desenvolupament personal, social i 
d’aprenentatge, i de necessitats específiques de suport educatiu.
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2. Atendre i fer el seguiment dels alumnes que presenten NESE. 
a)Participar en el seguiment de l’evolució dels alumnes i en l’actualització de 
la informació, que s’ha de dur a terme com a mínim al final de cada cicle (art. 
39.5 39/2011)
a.1 Participar en el seguiment de l’evolució d’alumnes amb nese i d’altres 
que es consideri necessari 
a.2. Realitzar el seguiment de l’alumnat amb escolarització combinada 
conjuntament amb el CEE.
a.3. Actualització dades del GESTIB.

b) Coordinar el procés d’avaluació psicopedagògica dels alumnes per 
identificar necessitats especifiques de suport educatiu i participar-hi (art. 38.8 
39/2011).
b.1. Atendre les demandes d’avaluació psicopedagògica i les valoracions 
d’alumnes no escolaritzats o amb escolarització irregular que sol·liciten plaça 
nee, excepte els casos de 2n cicle d’ÈI dels quals la sol·licitud es presenti 15 
dies abans de el procés d’admissió.
b.2. Revisar i actualitzar l’avaluació psicopedagògica de l’alumnat que canvia 
d’etapa i/o de Centre.
b.3 Sol·licitar l’assessorament i intervenció de serveis externs en casos 
d’especials dificultat.

c) Elaborar l’informe psicopedagògic quan s’identifiquin necessitats 
educatives especials o altes capacitats i si escau el dictamen d’escolarització 
(art. 20.10 39/2011)
c.1. Elaborar l’informe psicopedagògic.
c.2. Revisar conjuntament amb tutor/a i l’equip de suport l’informe individual 
dels NESE per DEA, CP/HE, IT, sempre recordant que és responsabilitat del 
tutor.
c.3. Realitzar informe d’intervenció.
c.4. Elaborar el dictamen d’escolarització, segons instruccions.
c.5. Elaborar informes de baixa de NEE/AC.

3. Promoure l’apropament i cooperació entre els centres educatius i les famílies.
a.) Fomentar la relació família-escola en el context sociocomunitari especialment 
en la prevenció i detecció de situacions de risc.

b) Col·laborar amb el Programa de prevenció i control d’absentisme.

c) Col·laborar, des de l’equip de suport, en la informació proporcionada als pares 
i mares d’alumnes amb els quals s’ha intervingut.

d) Intervenció en situacions de maltractament infantil i/o derivació als serveis 
externs pertinents (SS. SS., Centres de Salut, Servei de Protecció de Menors, i 
altres).

e) Col·laborar en les activitats encaminades a la integració dels alumnes en 
desavantatge social: convocatòria de beques i ajuts entre d’altres.
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PROGRAMA A DESENVOLUPAR 
TÍTOL: A LLEGIR!
FONAMENTACIÓ 

Fruit de la reflexió conjunta entre equip directiu, equip de suport i orientadora 
sorgeix la necessitat de donar cobertura a un grup nombrós d’alumnat que 
presenta una gran diversitat de dificultats en l’àmbit de la lectura. 
El desenvolupament de les competències clau és un element essencial perquè 
les persones assoleixin un desenvolupament personal, social i professional 
integral. Sorgeix la necessitat de treballar dues competències clau: la matemàtica 
i la comunicació  lingüística. Així mateix, la LOMQE defineix entre els seus 
objectius, la comprensió i expressió de la llengua oral i escrita. En un marc 
d’aprenentatge competencial, integral, dinàmic i integrador, esdevé essencial 
treballar aquestes dues competències. La competència lectora consisteix en la 
comprensió i l’ús de textos escrits, i en la reflexió personal sobre aquests textos 
amb la finalitat d’assolir les metes pròpies, desenvolupar el coneixement i el 
potencial personal i participar en la societat (OCDE, 2001). 
És per això que des d’orientació es proposa la posada en marxa de diferents 
estratègies diversificades per a la correcta atenció de l’alumnat amb dificultats de 
lectura i el foment del bon hàbit lector per aquells que no en presentin cap 
dificultat.

OBJECTIUS GENERALS
-Millorar la competència lectora en tots els seus nivells.
- Fomentar l’hàbit lector

OBJECTIUS ESPECÍFICS
-Identificar l’alumnat amb dificultats en la lectura (procés de 
descodificació) i intervenir-hi.
- Millorar la comprensió lectora
- Millorar la velocitat lectora
-Fomentar la lectura entre tot l’alumnat
-Prevenir l’aparició de sentiments negatius en relació a l’autoconcepte 
acadèmic i personal derivats d’una competència lectora ineficaç.

DESTINATARIS
- Claustre de professorat
- Alumnat
-Famílies

ESTRATÈGIES D’ACTUACIÓ
- Elaboració de pautes per a treballar la comprensió lectora.
- Aplicació de les proves ACL.
-Aplicació del mètode Glifing.
- Implicació de les famílies en el procés lector dels seus fills i filles. 

TEMPORALITZACIÓ
Al llarg del curs.
RECURSOS
Recursos personals: 

- APIMA
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-Claustre de professorat
- Material bibliogràfic i webgràfic. 

AVALUACIÓ /INDICADORS D’AVALUACIÓ 
-Grau d’assoliment dels objectius. 
-Grau de satisfacció del compliment del programa. 
-Graella d’intervencions
-Ús del material facilitat
- Millora de la competència lectora en l’alumnat. 

6.3- PLA D’ACTUACIÓ DE L’EQUIP DE SUPORT 

1.RELACIÓ DE COMPONENTS DE L’EQUIP DE SUPORT:
Aquest curs 2019/2020 al  CEIP Els Molins de Búger comptam amb:

● Una mestra P.T. a mitja jornada: Mercedes A. Vela Lara. 

● A.T.E. Margalida Mateu, 

● Orientadora de Centre, Neus Jaume, de l'EOEP Muro, amb atenció quinzenal 

(Compartida amb CEIP Nou Sa Pobla i CEIP Son Basca)

● PTSC : Jaume Ferrà, amb atenció els dimecres setmanals i els divendres de 

manera ocasional i a demanda.

2.IDENTIFICACIÓ I ANÀLISI DE LES NECESSITATS DE SUPORT A L’ESCOLA:

CURS NOM NEE / NESE AC NCC

EDUCACIÓ INFANTIL

4rt EI Z. A IT n/c

4rt EI G. El A. IT n/c

5è EI M A. S TGL ACNS 4t EI

5è EI A .A IT - 4t EI

5è EI H A IT - 4t EI

6è EI R A IT n/c

6è EI J C TGL ACNS 5è EI

6è EI M  P TGL ACNS 4t / 5è EI

1r CICLE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r EP A  A IT/CP ACS llengües 5è EI
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1r EP C  P NEE per DM 94% ACS totes les 
àrees 1r/2n EI

1r EP G R TGL ACNS llengües 6è EI

2n EP S  A IT n/c

2n EP H  A IT/CP ACS llengües i 
matemàtiques 1r EP

2n EP S  A B DEA ACS llengües i 
matemàtiques 5è EI

2n EP J V Ll AA.CC. Pla Individual 1r EP

3r EP A A IT/CP ACS llengües i 
matemàtiques 1r/2n EP

3r EP S  E IT ACNS llengües 2n EP

2n CICLE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

4t EP A  C IT n/c

4t EP Mª M  M DEA ACNS 3r EP

4t EP S  S R DEA ACNS 3r EP

5è EP J C B DEA ACS llengües i 
matemàtiques.

1r/2n Llengua
3r/4t  Matemàtiques

6è EP M C C NEE DI TDA-H ACS llengües i 
matemàtiques 2n/3r EP

6è EP T  C B TDA-H ACNS 5è EP

6è EP X D G NEE DI ACS tot 1r/ 2n EP

A més dels alumnes NESE contemplats dins butlleta, es va fent un seguiment  de tot el 

nostre  alumnat,  especialment  aquells  que  comencen  nous  al  nostre  centre  així  com 

aquells que, tot i no estar dins butlleta NESE se fa un seguiment de la seva evolució i 

desenvolupament tant escolar com personal i emocional. A principi del curs 2019/2020 es 

tenen en compte els següents alumnes:

ALUMNE CURS INTERVENCIÓ/DEMANDA
M  C 5è EP Pendent valoració per Trastons de la parla; es 

va fer demanda a finals del curs 18/19
A  A 1r EP Alumne  d'IT  que  presenta  moltes  dificultats 
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ALUMNE CURS INTERVENCIÓ/DEMANDA
en  l'assoliment  d'aprenentatges.  Iniciar 
demanda de valoració.

A  A 3r EP Alumne  d'IT;  repeteix  curs  i  presenta 
dificultats  amb  l'assoliment  de  la 
lectoescriptura. Iniciar demanda de valoració 
per DEA

M P B 6è EP Va ser valorat el curs anterior per Trastorns 
de  Llenguatge,  hi  ha  una  certa  sospita 
d'immaduresa  tot  i  que  és  un  infant  del 
desembre. Observar la seva evolució per si 
s'ha de demanar una nova valoració.

S  A 2n EP Va ser valorada com a DEA el curs anterior; 
les seves capacitats intel·lectuals van quedar 
dins la zona normal-baixa. Observar la seva 
evolució per si s'ha d'iniciar circuit TDA (per 
dèficit d'atenció)

L D. R 6è EP És un alumne amb moltes dificultats a nivell 
emocional  i  conductual.  La  seva  situació 
familiar és molt complicada, està a càrrec de 
la seva padrina; s'han ofert ajudes, activitats, 
servei de psicòleg gratuit de l'Ajuntament de 
Búger... però no s'han acceptat.
Tampoc ha acceptat que sigui valorat per part 
de l'Orientadora/EOEP 

3.OBJECTIUS PRIORITARIS DE SUPORT:
En relació amb el professorat.

● Coordinar-se  amb  els  tutors  i  especialistes  en  la  planificació,  elaboració  i 

avaluació dels alumnes amb necessitats educatives específiques i especials.

● Assessorar i orientar de les estratègies metodològiques i organitzatives, per tal 

d'ajudar al màxim a donar una resposta educativa a la diversitat.

● Fer un seguiment de l’alumnat NESE.

● Orientar,  facilitar  i  elaborar  materials  curriculars  per  treballar  les  capacitats 

educatives dels alumnes.

● Assessorar i col·laborar amb els tutors en la seva actuació educativa.

● Col·laborar amb l'elaboració dels ACIS.

● Participar amb l'avaluació i promoció de l'alumnat NESE

● Realitzar observacions dins l'aula per ajudar els tutors a detectar les dificultats i 

així poder donar una resposta adequada en cada cas concret. 
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 En relació a l’alumnat:
● Realitzar una tasca preventiva el més ample possible.

● Facilitar, en cada cas, l’accés als recursos i els materials que facilitin una millor 

adquisició dels aprenentatges, emprant la metodologia més adequada.

● Elaborar  material  específic  per  aquells  alumnes  NESE.  Ajudar  la  tutora  en 

l'elaboració d'aquest material.

● Ajudar els alumnes amb necessitats educatives a seguir els objectius curriculars 

del  curs,  col·laborant  a  fer  les  adaptacions  corresponents  al  seu  nivell 

d'aprenentatge i de competència curricular; i ajudant a posar-les en marxa.

● Facilitar la participació dels alumnes NESE a les diferents sortides escolars, així 

com a les manifestacions lúdiques del centre.

En relació al centre.
● Ajudar, si escau, a planificar els horaris dels alumnes NESE.

● Participar, juntament amb els tutors, en dur a terme i adaptar el pla d'acollida 

per aquells alumnes que arriben nous al centre.

● Col·laborar amb el centre en l'establiment d'activitats encaminades a l'acolliment 

i a la integració de l'alumnat en situació de desavantatge social.

● Participar  en  l'elaboració  i  la  revisió  dels  documents  generals  dels  centre 

(PEC,PCC, PGA, P.AA).

● Coordinar-se amb l'equip directiu del centre.

● Participar activament en totes les tasques educatives.

● Participar en les activitats de formació del centre.

● Participar en la organització dels horaris de suport.

● Col·laborar  amb  l'elaboració  dictàmens  d'escolarització  i  informes 

psicopedagògics  dels  alumnes  NESE,  les  propostes  d'escolarització  més 

adequades.

● Col·laboració amb la realització dels informes NESE

● Col·laborar amb l'actualització de les butlletes d'estat del centre corresponent.

En relació a les famílies:
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●Assessorar i col·laborar amb les famílies en la seva implicació educativa.

●Atendre les possibles demandes de les famílies.

●Recollir informació respecte als antecedents i actitud del nin/a a l'entorn familiar.

●Donar orientacions a la família per tal d'ajudar a l'evolució de l'alumne.

En relació a l’EOEP/ Orientadora de Centre.

●Reunions  quinzenals amb l'equip de suport,  per tal de orientar els objectius en el 

suport educatiu (Coordinacions amb els tutors, detecció de necessitats educatives 

especials...).

●Orientar en el treball dins l'aula (metodologia, materials, recursos...)

●Intervenir amb les famílies.

●Col·laborar  amb  l'avaluació  psicopedagògica  o  d'altres  tipus  com:  dèficit, 

sobredotació, compensació educativa...

●Col·laborar amb altres serveis de la comunitat, serveis socials, menors,....

4.PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS DE SUPORT:(veure horari mestra PT)

La coordinació de L’Equip de Suport  (PT/Orientadora)  Es farà,  quinzenalment,  els 

dimecres de 12’20 a 13’10.

5. TASQUES A DESENVOLUPAR PER PART DE L’EQUIP DE SUPORT:

●Suport als alumnes amb NESE 

●Reunions amb les famílies, en coordinació amb els tutors.

●Reunions amb els tutors per posar en comú línies de treball.

●Informes trimestrals amb el seguiment dels alumnes NESE

●Suports indirectes a través de l’assessorament a  tutors.

●Adaptació i elaboració de material per atendre les diferents necessitats dels alumnes.
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●Reunions amb la direcció del  centre i  coordinació amb la resta d'especialistes de 

l'equip de suport .

●Reunions amb la psicopedagoga , derivació i revisió de casos .

●Suport a alumnes no diagnosticats amb dificultats d'aprenentatge.

●Continuar amb els  Tallers de llenguatge Oral a Educació Infantil i Primer de Primària

6. INDICADORS PER FER L’AVALUACIÓ :
PAUTES D’AVALUACIÓ PER ALUMNES:

●Realitzar procediments d'avaluació molt variats que permetin avaluar diferents tipus 

de capacitats i de continguts.

●Realitzar  procediments  aplicables  en  situacions  més  o  menys  estructurades  de 

l'activitat (una activitat escolar pot servir per avaluar).

●Què hi hagi coherència entre l'avaluació (del procediment, matèries, tècniques) amb 

la metodologia i activitats emprades segons el ritme individual d'aprenentatge.

●Els  procediments  han  de permetre  avaluar  la  transferència  dels  aprenentatges a 

contexts diferents d'aquells en els quals s'han adquirit,  comprovant així  la seva 

funcionalitat (transferència o generalització dels aprenentatges).

●En un alumne amb una ACI significativa, cal avaluar també tots els aspectes que 

poden haver afavorit el seu aprenentatge com:

●La seva integració dins el grup classe, l'esforç per assolir els objectius, l'interès en les 

activitats i en la feina.

 PAUTES D’AVALUACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ:

●Se  revisaran  a  final  de  curs,  cada  un  dels  objectius  establerts  en  aquest  pla 

d’actuació, per tal d’avaluar el grau d’assoliment.

32

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=suport#_blank


6.4-PLANS PER A LA REVISIÓ, SEGUIMENT O MODIFICACIÓ
PEC Està elaborada la part general . Està en 

elaboració les concrecions curriculars i el 
pla d' acció tutorial

Concreció curricular Està en elaboració
ROF Està elaborat del curs 17-18 i revisada la 

part de documents d' avaluació el curs 
18-19

Pla de convivència Està elaborat del curs 17-18. No es té 
previst fer una revisió durant aquest curs

PL Està elaborat del curs 17-18. No es té 
previst fer una revisió durant aquest curs

PALIC Està elaborat del curs 17-18. No es té 
previst fer una revisió durant aquest curs

PAD Està elaborat del curs 17-18. Es revisarà 
dins el 1er trimestre i es faran els canvis 
segons les característiques d' aquest curs.

PAT Està prevista la seva elaboració per aquest 
curs.

Pla d' emergència i evacuació El Pla d' autoprotecció del centre està creat 
del curs 2018-19. Durant aquest curs es 
vendrà a fer la formació als docents. 

6.5-PLANS I PROGRAMES ESPECÍFICS DE CENTRE
PLA DE CONVIVÈNCIA I ACOLLIDA: Treballam la convivència i la resolució 

positiva de conflictes dins tota l' escola i a 
tots els moments educatius (aules, pati, 
sortides...) mitjançant el programa del 
“Semàfor”, el “Boca-orella”, el programa “Un 
tracte pel bon tracte ” a 2on cicle, el 
programa “Viu i Conviu” a EI i 1er cicle, el 
programa “Xarxa segura” a 2on cicle , 
Emocions, Sociogrames, Tutories,...

ESPAIS: A EI es treballa una part del temps per 
espais , això permet tenir una atenció més 
individualitzada de cada infant segons la 
seva edat, moment maduratiu i 
característiques individuals. Ens basam 
amb els interessos dels infants i la seva 
capacitat per aprendre amb una 
metodologia manipulativa, experimental, 
sensorial i dinàmica.

PROJECTES: Es treballen les Ciències Natuals i Socials 
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mitjançant els Projectes de Treball 
interdisciplinars durant tota l' EP, així com 
també s'incia als infants d' EI dins aquesta 
dinàmica. La finalitat és proporcionar a 
l'alumne unes eines de coneixement i 
experència que abastin les diferents 
matèries, l' estudi de les quals forneixi 
l'assoliment de les seves competències 
bàsiques i els ajudin a entendre millor el 
món que els envolta. Partim del nivell 
cognitiu i emocional dels alumnes, del seu 
interés per aprendre i per relacionar-se amb 
els altres i amb l' entorn.Els alumnes 
hauran de desenvolupar estratègies de 
comunicació,observació, recerca 
d'informació,selecció i anàlisi.

TREBALL COOPERATIU  Es realitzen nombroses activitats amb 
estructures i /o dinàmiques de treball 
cooperatiu, tant a EI com a EP per tal 
d'afavorir el treball en equip, la cohesió de 
grup, el respecte i la tolerància, així com 
aprendre a ser autonòms amb la feina, 
l'organització i l' autoavaluació, sempre fent 
propostes de millora d' una manera positiva.

PROJECTE ECO: Un dels objectius del centre és que els 
infants prenguin consciència dels valors 
ecoambientals. Es treballen durant tot el 
curs mitjançant activitats relacionades amb 
la selecció de residus, estalvi d'energia, 
sortides per l'entorn, hort escolar....

PROJECTE LECTOR:  l' objectiu és millorat la comprensió, 
fluidesa i velocitat  lectora, així com 
potenciar l' interés envers  la lectura. Es 
treballa cada dia dins les aules , així com 
també a l' espai de lectoescriptura. Es fan 
activitats coordinades amb la Biblioteca 
Municipal, per motivar els infants: Conta 
contes i capsa viatgera amb EI, conta 
contes i Atrapallibres a 1er cicle i Club de 
lectura a 2on cicle

PROJECTE APADRINAMENT els alumnes de 2on cicle d' EP apadrinen 
un infant d'EI , amb els quals realitzen 
durant el curs tota una sèrie d' activitats 
(lectura compartida, relaxació, activitats 
plàstiques, exposicions orals, etc...) , 
l'objectiu d'aquesta activitat és millorar el 
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nivell de lectura, assumir el compromís i la 
responsabilitat de vetllar pels alumnes més 
petits, crear lligams emocionals i afectius.
També hem ampliat el projecte amb un 
apadrinament intergeneracional amb la 3ª 
edat del poble. Realitzam activitats 
coordinades com: tallers , visites, xerrades 
sobre costumari del poble,publicacions a la 
seva revista,  etc....

PROJECTE TAC l' objectiu d' aquest projecte és que els 
infants puguin fer servir les TAC com a eina 
de feina de manera diària dins els diferents 
espais del centre. Totes les aules estan 
dotades amb ordinadors, pissarres 
interactives, projectors, etc...així com també 
es disposa d' una aula d' informàtica i 
ordinadors portàtils per tal de poder 
realitzar activitats amb gran grup. Es vol 
aconseguir que l' ús de les TAC sigui 
responsable i crític, i que l' alumnat arribi a 
assolir competències per ser autònom en el 
seu ús.Aquest curs s' han adquirit 7 
chromebooks nous per facilitar aquesta 
tasca. 

 EEDUCACIÓ VIAL: SeSessions teòriques i pràctiques per treballar 
l'  educació  vial  i  els  bons  hàbits  amb  la 
col.laboració del Policia Tutor

FEFESTES POPULARS Le  Les  Verges,  Nadal,  Sant  Antoni,  Les 
difresses, Pasqua, Sant Jordi, ...

       PROJECTE: DOCENT MENTOR       Es tracta de tenir un docent jubilat que 
col.labora  en  diferents  tasques  i  activitats 
del centre, com treball sobre els costums i 
les  festes  del  poble  i  la  motivació  per  la 
lectura. 

      PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE 
LLIBRES. 

      El centre té aquest programa des del curs 
2018-19  per  fomentar  la  reutilització  dels 
llibres  i  així  conscienciar  de  la  necessitat 
mediambiental de reutilitzar, així com, a la 
vegada, ofertar a les famílies una opció més 
econòmica pels llibres. 

      DINAMITZACIÓ  DE  L'ÚS  DE  LA 
LLENGUA CATALANA 

       Aquest curs hem posat en marxa la figura 
del  dinamitzador  de  l'ús  de  la  llengua 
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catalana  el  temps  de  pati.  Durant  el  pati 
(DLL, DM i DJ)  ve el dinamitzador cultural 
de l'Ajuntament a fer jocs per a fomentar l' 
ús  de  la  llengua  ,  sobre  tot,  en  aquells 
alumnes nouvinguts que tenen dificultats de 
comprensió i expressió. 
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ANNEX 1: ANNEX PGA

1- OBJECTIUS PROPOSATS PER AL CURS EN RELACIÓ AMB EL RENDIMENT 
ACADÈMIC DE L' ALUMNAT

OBJECTIUS 
PROPOSATS

INDICADORS 
D'ASSOLIMENT

ACCIONS RESPONSABLES

QUANT A PROMOCIÓ I TITULACIÓ
EDUCACIÓ INFANTIL

Promocionar el 100% 
de l' alumnat

Nombre d' infants 
que promocionen

Atenció 
individualitzada

Suport

Sessions amb els 
infants nese

Tutor i equip directiu

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Promocionar el 100% 
de l'alumnat

Nombre d' infants 
que promocionen a 
cada curs

Atenció 
individualitzada

Suport

Desdoblaments 
puntuals. 

Organització del 
suport  a alumnes 
nese

Tallers de 
matemàtiques

Tallers de llengüa

Treball cooperatiu

Autoavaluació

Projecte lector

Tutors i equip directiu

QUANT A TITULACIÓ EN RELACIÓ AMB ELS ALUMNES QUE INICIAREN ELS 
ESTUDIS

Titular el 100% de 
l'alumnat

Nombre d' alumnes 
que titulen en acabar 
l'etapa

Atenció 
individualitzada

Suport

Tutors i equip directiu
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Organització del 
suport  a alumnes 
nese

Tallers  de 
matemàtiques

Tallers de llengua

Treball cooperatiu

Autoavaluació

Projecte lector
QUANT A RESULTATS GLOBALS PER ASSIGNATURES I GRUPS

1ER EP: 

Aconseguir com a 
mínim un 80% 
d'aprovats a cada 
matèria 

Mitja de notes per 
matèria i grup 

Projectes a CN i CS

Taller de llenguatge

Taller de 
matemàtiques

Suport 

Desdoblaments 
puntuals

Projecte lector

Treball cooperatiu

Tutors

2on EP: 

Aconseguir com a 
mínim un 80% 
d'aprovats a cada 
matèria 

Mitja de notes per 
matèria i grup

Projectes a CN i CS

Taller de llenguatge

Taller de 
matemàtiques

Suport 

Desdoblaments 
puntuals 

Projecte lector

Treball cooperatiu

Tutors
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3er  EP: 

Aconseguir com a 
mínim un 80% 
d'aprovats a cada 
matèria 

Mitja de notes per 
matèria i grup Projectes a CN i CS

Taller de llenguatge

Taller de 
matemàtiques

Suport 

Desdoblaments 
puntuals 

Projecte lector

Treball cooperati

Tutors

4t  EP: 

Aconseguir com a 
mínim un 80% 
d'aprovats a cada 
matèria 

Mitja de notes per 
matèria i grup

Projectes a CN i CS

Taller de llenguatge

Taller de 
matemàtiques

Suport 

Desdoblaments 
puntuals 

Projecte lector

Treball cooperati

Tutors

5è  EP: 

Aconseguir com a 
mínim un 80% 
d'aprovats a cada 
matèria 

Mitja de notes per 
matèria i grup

Projectes a CN i CS

Taller de llenguatge

Taller de 
matemàtiques

Suport 

Desdoblaments 
puntuals 

Projecte lector

Tutors
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Treball cooperati
6è EP:

Aconseguir com a 
mínim un 80% 
d'aprovats a cada 
matèria 

Mitja de notes per 
matèria i grup

Projectes a CN i CS

Taller de llenguatge

Taller de 
matemàtiques

Suport 

Desdoblaments 
puntuals 

Projecte lector

Treball cooperatiu

Tutors

QUANT A RESULTATS DE L' ALUMANT QUE REPETIX CURS
Aconseguir que la 
taxa de repetició 
sigui 0

Nombre de 
repeticions

Pla específic de 
repetició

Tutors

QUANT A RESULTATS DE L' ALUMNAT AMB ACNS I ACS
Aconseguir que 
l'alumnat amb ACNS 
i ACS arribi als 
mínims proposats a 
les seves 
adapatacions

Nombre de 
repeticions d'alumnat 
nese

Pla anual de suport

Elaboració 
d'informes nese i 
ACNS-ACS

Pla anual de l' equip 
d'orientació 

Tutors , equip de 
suport i orientador/a

QUANT A LES TAXES D' IDONEÏTAT
Aconseguir millorar 
les taxes d' idoneïtat

Nombre d' alumnat 
que no està al nivell 
que li pertoca per 
edat.

Pla anual de suport

Pla específic de 
repetició

Organització de 
suports

Tutors i equip de 
suport

QUANT A LES MESURES PROPOSADES PER A LA MILLORA DELS RESULTATS 
ACADÈMICS

Reforçar l' alumant 
amb necessitats

Percentatge 
d'aprovats

Organització dels 
reforços segons les 
necessitats de 
l'alumant

Equip directiu i equip 
de suport

Fer tallers  de 
matemàtiques

Percentatge 
d'aprovats

Tallers setmanals de 
matemàtiques. 

Tutors i equip de 
suport
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1er cicle: càlcul, jocs 
matemàtics, 
problemes
2on cicle: càlcul i 
problemes, jocs 
matemàtics i thats 
quize. 

Tallers de llenguatge Percentatge 
d'aprovats 

1 taller setmanal a 
1er i 2on cicle per 
treballar: comprensió 
lectora, dictats, 
expressió escrita, 
etc...

Tutors i equip de 
suport

Millorar l' expressió 
oral amb les tres 
llengües

Percentatge de 
millora en expressió 
oral

Dinamitzador de l' ús 
de la llengua 
catalana al pati

Plàstiques en anglès

Tutors i especialistes

Millorar la 
competència lectora

Percentatge de 
millora en lectura

Pla lector: ½ hora de 
lectura diària, club de 
lectura,atrapallibres 
apadrinament, espai 
de lectoescriptura

Tutors

2.OBJECTIUS ESPECÍFICS PER AL CURS

ÀMBIT: ORGANITZACIÓ DE CENTRE
OBJECTIUS ACTUACIONS RESPONSABLES INDICADORS

Crear els documents 
de centre que falten, 
de manera pràctica i 
consensuada perquè 
es puguin utilitzar 
com a eina de feina 
real.

Creació de: PGA, 
PEC, Concreció 
Curricular, Pla 
d'acció tutorial. 

Establiment de 
reunions setmanals 
per elaborar els 
documents

Equip directiu i 
Claustre

Nombre de 
documents creats 
(0-4)

Crear espais i temps 
per a la coordinació 
docent tant a nivell 
horitzontal com 
vertical per tal que 
l'acció educativa 
tengui coherència i 
continuitat.

Calendarització de 
reunions de 
coordinació

FiC de coordinació 
de matemàtiques 
amb l' IES

Equip directiu/ tutors 1 Claustre/mes
CCP/setmana
Coord. Suport-tutors 
de manera setmanal
Coord Suport-EOEP 
de manera quinzenal
Coord. Vertical 2 
vegades durant el 

41



FiC de coordinació 
de llengües amb 
l'IES

curs.
Coordinació amb 
secundària 40 hores 
per curs. 

ÀMBIT: GESTIÓ DE RECURSOS
OBJECTIUS ACTUACIONS RESPONSABLES INDICADORS

Optimitzar i millorar 
els espais del centre

Utilització dels espais 
infrautilitzats com 
passadís, hall, patis, 
adequant-los perquè 
siguin espais 
educatius

Millora dels espais  a 
EI

Habilitació d' un 
espai multiusos per a 
treballar 
matemàtiques, 
música, dansa i 
desdoblaments

Equip directiu i 
Claustre

Adequar una aula 
polivalent on es farà 
música i dansa, 
tallers de 
matemàtiques i 
desdoblaments 
puntuals. 

Optimitzar i millorar 
els recursos

Optimització dels 
recursos humans 
existents

Demanda dels 
recursoshumans 
necessaris

Col.laboració amb 
els recursos humans 
del Municipi ( Policia 
Tutor, Educadora 
Social, Serveis de 
l'Ajuntament, 
Biblioteca, 3ª edat...)

Equip directiu Cada trimestre a les 
sessions d' avaluació 
el claustre farà una 
valoració  del grau de 
satisfacció en la 
distribució dels 
recursos humans. 

Optimitzar els 
recursos econòmics i 
fer-ne una bona 
gestió

Col.laboracions amb 
les entitats de 
l'entorn (Ajuntament, 
Amipa, SS...)

Equip directiu Nombre de reunions 
de coordinació amb 
aquestes entitats 
(1-5)

ÀMBIT :PEDAGÒGIC
OBJECTIUS ACTUACIONS RESPONSABLES INDICADORS

Crear un pla de 
formació de centre 
que sigui motivador 

Elaboració conjunta 
d' un pla de formació 
de Projectes amb un 

Equip directiu 
Intercentre

1 pla de formació 
anual . Percentatge 
de professors que 
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per introduir noves 
metodologies

altre centre petit 
(FiC) . Matemàtica 
manipulativa

Contacte amb el 
CEP per tenir el seu 
assessorament

s'implica en el procés 
de formació  (>65%)

Posar en marxa 
metodologies actives 
(espais, projectes i 
treball cooperatiu) 
que permetin a 
l'alumnat assolir les 
competències 
bàsiques mitjançant 
activitats que tenguin 
interés i significat per 
a ells. 

EI: seguir amb els 
espais , projectes i 
treball cooperatiu

EP: projectes a 
Naturals i Socials

Projectes 
interdisciplinars

Introducció de 
tècniques de Treball 
cooperatiu per 
treballar determinats 
aspectes dins les 
àrees

Equip directiu i 
Claustre

Avaluació que 
permeti avaluar 
quantitativament 
l'assoliment de les 
competències 
bàsiques (80%)
Resultats acadèmics 
obtinguts 
(80%aprovats)

Respectar els 
diferents ritmes i 
estils d'aprenentatge, 
aprofitant la diversitat 
existent dins el 
centre per crear un 
clima de confiança i 
tranquil.litat per tal 
que els infants es 
sentin segurs de 
poder expressar 
sentiments i 
emocions.

Metodologies que 
permeten una 
atenció més 
individualtitzada de 
l'alumnat i respectar 
ritmes individuals

Treball d' Educació 
emocional

Realitzar les 
adapatacions que 
calguin

Bona organtizació 
dels recursos 
humans

Equip directiu. 
Claustre i Equip 
d'orientació

Enquesta anual a 
l'alumnat per 
conéixer si s' han 
sentit acollits a nivell 
emocional, han 
tengut sensació de 
pertinença al grup i 
s'ha treballat amb 
inclusivitat. Indicador: 
>50%

Sociogrames

Potenciar l' ús de les 
TAC com a eina de 
feina dins els espais 
educatius.

Demanda de material 
informàtic

Presència de 
recursos TAC dins 
els diferents espais

Adquisició de 

Equip directiu i 
coordinador TAC

Percentatge 
d'activitats que es 
realitzin amb l' ús de 
les TAC (>20%)
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Chromebooks per a 
4t d' EP

Millorar la 
competència 
matemàtica

Tallers de 
matemàtiques a 1er i 
2on cicle

Tutors i suports Percentatge 
d'aprovats (>50%)

Millora de la 
competènica 
lingüística

Pla lector (½ hora 
diària de lectura)
Club de lectura 2on 
cicle (Biblioteca), 
Atrapallibres (1er 
cicle) 
Espai de 
lectoescriptura
Apadrinament

Equip directiu i 
Claustre

Percentatge 
d'aprovats(>50%)

Millora de l'expressió 
oral en llengua 
anglesa

Espai d' art en 
anglès

Equip directiu i 
mestra d' anglès

Expressió oral (1-10)

Millora de la 
coordinació escola-
institut

Fic de matemàtiques
Fic de llengües

Equip directiu i tutor 
de 6è

Valoració a les 
reunions de 
coordinació

ÀMBIT: RESOLUCIÓ POSITIVA DE CONFLICTES I CONVIVÈNCIA
OBJECTIUS MESURES RESPONSABLES INDICADORS

Millorar la 
convivència i la 
coordinació del 
centre amb el seu 
entorn, fomentant la 
implicació de les 
famílies, de 
l'Ajuntament i de les 
diferents entitats 
(Policia tutor, 
Educadora 
social, ...)en la 
dinàmica de centre , 
en termes de 
cooperació.

Coordinació amb 
l'Ajuntament: 
elaborar un calendari 
de propostes per 
participar dels actes 
festes del poble i 
connectar l' escola 
amb el seu entorn

Coordinació amb la 
Biblioteca: elaborar 
un calendari 
d'activitats per 
realitzar de manera 
conjunta (conta 
contes, exposicions, 
club de lectura...)

Coordinació amb el 
Policia Tutor: 
educació vial i 
xerrades informatives
 
Coordinació amb 

Equip directiu i 
Claustre

Percentatge 
d'implicació i nombre 
d' activitats conjuntes 
(1-5)
Visió de les famílies 
al Consell Escolar 
(1-5)
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l'Educadora social: 
Un tracte pel bon 
tracte,  Viu i conviu , 
Coeducació i Xarxa 
segura

Coordinació amb 
l'amipa: celebració 
d'activitats conjuntes, 
diades per a la 
millora del centre, 
festes populars.

Treballar la resolució 
positiva de conflictes 
i l' educacio 
emocional dins el 
centre.

Pla de convivència

Programa de 
resolució de 
conflictes: seguir 
amb el Semàfor i 
afegir el Boca- orella

Coordinació amb 
Policia tutor i 
Educadora Social per 
treballar de manera 
conjunta estratègies 
per a la resolució de 
conflictes i la 
tolerància.

Equip directiu i 
Claustre.

Nombre d'incidències 
de convivència 
(<20%)

Valoració de les 
actuacions per part 
de la Comissió de 
Convivència (1-5)

3.ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE

ASPECTES 
ORGANITZATIUS

FIXAT A LA PGA ACCIONS PER A LA 
SEVA 

IMPLEMENTACIÓ

RESPONSABLE
S

SI NO
Calendari i horari 
general del centre

X Vetllar pel compliment 
del calendari i horari

Equip directiu

Criteris pedagògics 
per a l' elaboració 
dels horaris del 

centre

X Organització dels 
horaris tenint en 
compte aquests 

criteris

Equip directiu

Criteris pedagògics 
per a l' elaboració 
dels horaris del 

X Organitzacio dels 
horaris tenint en 
compte aquests 

Equip directiu
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professorat criteris
Calendari de 

reunions
X Elaborar un calendari 

detallat de reunions 
de coordinació

Equip directiu

Calendari 
d'avaluacions

X Vetllar perquè es 
duguin a terme les 

sessions d' avaluació i 
es facin propostes de 
millora.Fer seguiment

Equip directiu

Periodicitat i 
organtització de les 

entrevistes 
individuals i les 

reunions col.lectives 
amb les famílies

X Implementar una 
reunió col.lectiva a 

principi de curs, 
entrevistes individuals 

cada trimestre amb 
totes les famílies, així 
com sempre que ho 

demanin les famílies o 
els tutors.

Equip directiu i 
tutors

Mesures per a 
l'optimització i 

l'aprofitament dels 
espais i recursos

X Muntatge d' una aula 
polivalent

Equip directiu, 
claustre i 

coordinador d'hort

Estat de les 
instal.lacions i 
equipaments

X Fer demandes a 
l'Ajuntament i l'IBISEC 

per a la millora i 
manteniment de les 

instal.lacions

Equip directiu

4. PROJECTES INSTITUCIONALS DEL CENTRE

PROJECTES 
INSTITUCIONALS

FIXAT A PGA ACCIONS PER A LA 
SEVA 

IMPLEMENTACIÓ

RESPONSABLES

SI NO
PEC X Informar a tot el 

claustre del document 
i que el puguin tenir a 
l' abast per consultar-
lo

Equip directiu i 
claustre

Concreció curricular X Està elaborada la de 
llengua catalana. En 
elaboració llengua 
castellana i per 

Equip directiu i 
claustre
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elaborar la resta. 
PL X Organització de 

l'horari per poder fer 
les plàstiques en 
anglès per millorar la 
competència 
lingüística en aquesta 
llengua.
Exposicions orals per 
fer transferència de 
coneixements als 
projectes (millora de 
l'expressió oral)
Pla lector
Docent mentor
Dinamitzador de pati

Equip directiu i 
claustre

PALIC X Organització de 
l'equip de suport i 
coordinació amb els 
tutors.

Equip directiu, 
equip de suport i 
tutors.

PLA DE 
CONVIVÈNCIA

X Implementació de les 
tècniques de 
resolució de conflictes 
(semàfor i boca-
orella)
Tutories i reunions de 
delegats
Implementació dels 
sociogrames
Reunions de la 
comissió de 
convivència
Treball cooperatiu
Un tracte pel bon 
tracte
Viu i conviu
Xarxa segura

Equip directiu, 
comissió de 
convivència

PAD X Pla de l' equip de 
suport
Pla de l' equip 
d'orientació

Equip de suport i 
equip directiu

Pla d' acció tutorial X En elaboració Equip directiu
ROF X Informar al claustre 

perquè el puguin 
consultar.

Equip directiu i 
claustre
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5. PLANS ANUALS DE CENTRE

PLANS ANUALS DE 
CENTRE

FIXAT A LA PGA ACCIONS PER A LA 
SEVA 
IMPLEMENTACIÓ

RESPONSABLES

SI NO
Pla d'acolliment X Organització de 

l'equip de suport i 
coordinació amb els 
tutors.

Dinamitzador de pati

Equip directiu, 
equip de suport i 
tutors.

Pla per a la millora 
dels resultats

X Treball cooperatiu

Projectes a CN i CS

Tallers matemàtiques

Tallers de llengua

Dinamitzacio de l'ús 
de la llengua 
catalana al pati

Adaptacions 
curriculars

Plàstiques en anglès

Pla lector i espai 
lectoescriptura

Club de lectura

Atrapallibres

Equip directiu, 
equip de suport i 
tutors

Pla específic per a 
alumnat repetidor

X Reunions coordinació 
tutors

Intervencions suport

Plans específics de 
repetició

Equip directiu, 
tutors
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Pla de coordinació 
EP-ESO

X Reunions de 
coordinació durant el 
curs amb l' IES per 
departaments
FiC de coordinació 
de llengües 
Fic de coordinació de 
matemàtiques 

Equip directiu, 
mestres de 6è

Pla anual de l' equip 
de suport

X Organització dels 
suports segons les 
necessitats de 
l'alumnat.

Reunions coordinació 
equip de suport-
equip directiu-
Orientadora

Coordinador equip 
de suport

Pla anual de l'equip 
d' orientació

X Organització de les 
intervencions de 
l'orientadora

Establiment de 
calendari de reunions 
de l' orientadora amb 
l' equip de suport i 
l'equip directiu

Establiment de 
calendari de reunions 
de l' orientadora amb 
els tutors

Reunions EOEP-
famílies

Orientador/a

Pla de convivència. 
Actuacions anuals 
previstes en la PGA

X Seguiment del 
programa de 
resolució de 
conflictes

Reunions de la 
Comissió de 
Convivència

Sociogrames

Un tracte pel bon 
tracte

Viu i Conviu

Equip directiu
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Xarxa segura

Pla anual 
d'activitats per a la 
consecució dels 
objectius del PLC 
fixats a la PGA

X Implementació de les 
plàstiques en anglès

Dinamitzador de pati 
en llengua catalana

Pla lector

Activitats amb 
biblioteca municipal 

Club de lectura

Atrapallibres

Espais de 
lectoescriptura

Equip directiu

ANNEX 2:  CONCRECIÓ CURRICULAR I PROGRAMACIONS DOCENTS

La concreció curricular s' ha començat durant aquest curs 2017-18, està en 
elaboració. S' ha elaborat la de llengua catalana, està en elaboració la de llengua 
castellana i queden per elaborar la resta. 

Les programacions docents es troben a la secretaria del centre.
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ANNEX 3: PLA DE FORMACIÓ DEL PROFRESSORAT DELS CENTRE

FIC (CEIP ELS MOLINS-CEIP CAN BRIL)
MATEMÀTIQUES MANIPULATIVES 

SESSIÓ 1 Presentació del curs. Avaluació inicial. 
Recull de necessitats dels participants

SESSIÓ 2 Presentació de recursos per a la 
matemàtica manipulativa i instruccions d' ús

SESSIÓ 3 Posada en pràctica dels recursos apresos. 
Posada en comú. Reflexió sobre la 

ponència
SESSIÓ 4 Presentació de recursos per a la 

matemàtica manipulativa i instruccions d' ús
SESSIÓ 5 Posada en pràctica dels recursos apresos. 

Posada en comú. Reflexió sobre la 
ponència

SESSIO 6 Posada en comú de les bones pràctiques
SESSIÓ 7 Avaluació de la competència matemàtica. 

Eines d' avaluació
SESSIÓ 8 Reflexió sobre la ponència i posada en 

comú
SESSIO 9 Creació de rúbriques d' avaluació a partir 

d'allò apres. D' acord amb la realitat del 
centre

SESSIÓ 10 Avaluació del curs

A més el centre realitza un FiC de coordinació de Llengua i un de Matemàtiques amb 
l'IES Can Peu Blanc i totes les seves escoles adscrites, de 20 hores cada un.  Queda 

pendent encara concretar el calendari de sessions. 
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ANNEX 4: PROGRAMACIÓ DE SERVEIS, D' ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I 
EXTRAESCOLARS 

SERVEIS DEL CENTRE
ESCOLA MATINERA. De 7'30h a 9'00h

MENJADOR ESCOLAR. De 14'00h a 15'30h
EXTRAESCOLARS De dilluns a dijous de 15'30h a 17'00h

Les extraescolars que s' oferten són: 
estimulació musical, fusioesport, jocs 
tradicionals, expressió corporal, reforç 

escolar, combo d' instruments, manualitats, 
taller de fang, teatre, musicart, percussió, 

danses d' arreu del món. 
Els serveis de matinera, menjador i extraescolars estan gestionats per l' Amipa amb 
coordinació amb el centre. Els preus i les ofertes d' extraescolars es poden consultar a la 
pag. Web (blog amipa). Les extraescolars es realitzaran si el nombre d' inscrits ho 
permet.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
1ER TRIMESTRE

OCTUBRE Dia 4- Taller de música per a EP

Dia 15 – Xarxa segura 2on cicle

Dia 21- Bunyolada (Tots)

Dia 29- Viu i conviu EI 
NOVEMBRE Dia 5 – Un tracte pel bon tracte 2on cicle

Dia 13- fotografies Nadal

Dia 19 – diada per la no violència de gènere (tots)

DESEMBRE Dia 3 – Viu i conviu 1er cicle

Dia 16- Xerrada vives 3ª edat 2on cicle

Dia 18- Cinema “Campeones” Tots

Dia 20- Concert de Nadales al Teatre Municipal i xocolatada
2ON  TRIMESTRE

GENER Setmana del 8-16- Taller de ximbombes a l' escola (tots)
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Dia 17- Festa de Sant Antoni a l' escola (tots)
Dia 21 Xarxa segura 2on cicle

Dia 31- Dia de la pau (tots)
FEBRER Dia 4- Un tracte pel bon tracte 2on cicle

Dia 7- Orquestra de planetes EI i 1er cicle

Dia 18- Viu i conviu EI

Dia 21- Carnestoltes. Rua 
MARÇ Dia 3- Activitat Dia de la dona (tots)

Dia 9/16- Sortida Es Palmer (tots)

Dia 17- Viu i Conviu 1er cicle

Del 23 al 27- Taller de baldufes amb la 3ª edat. Tots

Dia 24- Xarxa segura 2on cicle

3ER TRIMESTRE
ABRIL Dia 7- tallers de cuina de pasqua (tots)

Dia 8- Sortida a l'àrea recreativa del Poliesportiu per berenar del 
que hem cuinat

21- Un tracte pel bon tracte 2on cicle
MAIG Dia 5- Viu i Conviu EI

Dia 18- Sortida Son Serra de Marina .Tots

Dia 19-Xarxa segura 2on cicle

De 25 a 29 – Taller de culleres amb la 3ª edat. Tots

JUNY Dia 2- Viu i Conviu 1er cicle

Dia 17- Sortida a la platgeta de Pollença i visita a l'hidroavió. Tots

Dia 19- Festa final de curs. Jocs esportius al Poliesportiu 
municipal. Tots.

Queden pendents de confirmar algunes sessions d' educació vial que es realitzaran amb 
el Policia Tutor, així com una xerrada als alumnes de 2on cicle
També queden pendents de concretar data per activitats amb la Biblioteca Municipal: 
conta-contes, club de lectura i setmana del llibre.
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La programació de les activitats complementàries queda oberta, per poder afegir-ne en 
cas que surti alguna activitat interessant per complementar els continguts treballats a les 
diferents àrees.

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

 Es pot veure al document adjunt

ANNEX 6: CERTIFICAT D' APROVACIÓ DE DIRECCIÓ

Es pot veure al document adjunt

ANNEX 7: ACTA DE CONSELL ESCOLAR ON CONSTI LA INFORMACIÓ A AQUEST 
ÒRGAN SOBRE LA PGA EN VISTES A FACILITAR-NE L' AVALUACIÓ POSTERIOR EN 
ELS TERMES QUE PREVEU LA LLEI ORGÀNICA 8/2013 DE 9 DE DESEMBRE PER A 

LA MILLORA DE LA QUALITAT EDUCATIVA

Es pot veure al document adjunt

ANNEX 8: PROGRAMA  DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

Seguint la instrucció 1/2019 de 2 de maig 2019, del Director General d' Innovació i 
Comunitat Educativa, feim constar dins la PGA que tota la documentació referent al 
Programa de Fons de llibres es troba a la secretaria del centre. 
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