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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. La majoria de 

documents de centre ja s' estan acabant i això ajuda a donar coherència a la línia de 

centre. 

En quant al temps de confinament, el funcionament i la coordinació del Claustre a 

nivell telemàtic ha estat bo i freqüent. I el nivell de seguiment de les tasques de l' alumnat 

ha estat acceptable, depenent molt també de l' acompanyament familiar que han tengut o 

no. 

Per aquest curs s' opta per fer els claustres i reunions de coordinació de manera 

presencial, amb distància, mascareta i al pati. Ja que no som més de 10 membres i 

pensam que serà molt més efectiu, sempre que la normativa no sigui més restrictiva. En 

cas de confinament , aquestes reunions es farien de manera telemàtica mitjançant el 

hangouts i el whats app. 

El seguiment de l' alumnat durant el darrer trimestre del curs 2019-20 es va fer via 

correu corporatiu. Per aquest curs el Pla de digitalització contempla que tot el centre faci 

servir la plataforma Classroom , el correu corporatiu , drive i qüestionaris google. Ja s' ha 

impartit una formació inicial per al professorat , els primers dies de setembre, i s' està 

pendent de la convocatòria del CEP per fer una formació més extensa. 

Aquest curs s' ha hagut de prioritzar fer GEC menys nombrosos i que siguin atesos 

pel menor nombre possible de mestres per tal d' evitar contactes innecessaris
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DISTRIBUCIÓ DEL PROFESSORAT
EI 3 anys Antònia Moyà

EI 4-5 anys Antònia Frontera i Ester Herrada
EP 1er i 2on Mercedes Vela
EP 3er i 4t Gaspar A. Palou
EP 5è i 6è Guillem Vicens /substituta: Montserrat 

Fernàndez
PT (suport dins aula, prioritzant els casos 

més necessaris)

Ester Herrada

Equip directiu i anglès Carla Ayuso
Equip directiu i suport Rosa Antich

Religió Pere Llull
Orientadora Neus Jaume

PTSC Silvia González
ATE Margarita Mateu

FISIO Yolanda Ródenas

ALUMNAT
Comptam amb un total de 53 alumnes (24 nese) : 

EDUCACIÓ INFANTIL EDUCACIÓ PRIMÀRIA
3 ANYS 7 1ER 5 3 NESE
4 ANYS 5 1 NESE 20N 7 5 NESE
5 ANYS 7  4 NESE 3ER 6 4 NESE

4T 5 2  NESE
5È 7 3 NESE
6È 4 2 NESE

TOTAL 19 5 NESE TOTAL 34 19 NESE
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. 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 2020-21 es 

seguirà fomentant aquesta connexió de l' escola amb el seu entorn, potenciant activitats 

de manera coordinada amb les institucions del poble, encara que durant aquest curs hi 

haurà algunes activitats que es veuran minvades per la situació sanitària. 

Es mantendrà el Club de lectura amb la Biblioteca Municipal amb l'alumant de 5è i 

6è i les tertúlies s'hauran de dur a terme al Teatre Municipal que és un espai ampli. 

Es mantendrà el treball en xarxa amb els SSMunicipals i s' enfocarà més cap a un 

acompanyament emocional dels alumnes en aquesta nova situació i forma de relacionar-

se. 

Es seguirà col.laborant amb l' Ajuntament en aquelles activitats que se puguin dur a 

terme complint la normativa vigent. 

S' anul.len les activitats amb la 3ª edat per evitar riscos innecessaris a la gent major 

del poble. 

. En relació amb les famílies:      la relació amb les famílies ha anat millorant . Per aquest 

curs 2020-21  es seguirà fomenant la participació de les famílies en termes de cooperació, 

encara que s' haurà de fer de manera telemàtica i mitjançant els seus representants al 

Consell Escolar i les diferents comissions on tenen representació. . No s' han pogut 

programar activitats en les quals puguin participar de manera presencial dins  la vida 

escolar, que altres cursos sempre es duien a terme com festes populars, diades de millora 

del centre, activitats puntuals dins les aules....

. En relació a l' escola: en quant al manteniment de l'edifici durant el curs 2020-21 s' han 

duit a terme les següents intervencions:

● S' han pintat totes les aules del centre

● S' ha engrandit el despatx de direcció 

Però l' escola és antiga i es necessiten moltes més actuacions. Per aquest curs 

2020-21  es demanaran totes les actuacions que quedaren pendents del curs 

passat: 
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● La substitució de la caldera de calefacció

● Pintar la façana exterior i arreglar els anclatges de les reixes

● Posar un sistema de porxada fixe al pati alt

● Posar un porter d' obertura de la porta principal

. En relació a la part pedagògica  :   

Per aquest curs, i de manera excepcional, s' han hagut de prioritzar els criteris 

sanitaris per davant els pedagògics. Per tal de mantenir els grups estables de convivència 

i reduïr al màxim el nombre de contactes, alguns dels projectes de centre s'han vist 

aturats temporalment. 

Es segueix treballant per projectes a les àrees de ciències naturals i socials, encara 

que es fa mitjançant treball d' investigació i activitats enriquides i d'experimetació de 

manera individual. 

S'ha hagut d' aturar el treball cooperatiu, el programa de docent mentor, el projecte 

d' apadrinament, així com totes les activitats amb famílies. 

Cada tutor assumeix les especialitats d' EF i música, sempre assessorat per 

l'espeicalista en qüestió.

Es segueix amb el Pla lector de centre, amb les seves activitats de Club de lectura, 

Atrapallibres i capsa dels contes. 

Es segueix treballant de manera competencial i amb activitats enriquides. 

Es parteix de les avaluacions inicials i els continguts que necessiten reforçar del 3er 

trimestre del curs 2019-20. I es prioritzen els continguts de nivell II, previstos per a 

l'escenari B. 

El treball en xarxa que es feia amb els Serveis Socials municipals es seguirà fent 

però enfocat a treballar la part emocional en temps de Covid per donar estratègies de 

relació positives amb les noves mesures d' higiene i seguretat. 

Es començarà a treballar des del 1er trimestre amb el Pla de digitalització del 

centre que té com a objectiu treballar amb els alumnes amb les eines bàsiques de google: 

correu corporatiu, drive, classroom i qüestionaris. 

1.2 Principals conclusions extretes de l'avaluació de la PGA del curs anterior 
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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.

A partir del mes de març va començar el confinament i es va haver d' adequar tot 

un sistema d' ensenyament alternatiu de manera molt ràpida i sobtada. Per aquest curs es 

planteja començar amb el Pla de digitalització des del 1er trimestre per donar estratègies 

a tot l' alumnat

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

● Treballar els continguts prioritaris de cada àrea 

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

a) Àmbit pedagògic:

● Aconseguir treballar de manera competencial introduint les noves mesures de 

seguretat. 

● Seguir i millorar mitjançant la reflexió pedagògica el funcionament per Projectes a 

EP 
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● Treballar amb tasques enriquides que permetin la reflexió i l' experimentació de 

l'alumnat, malgrat sigui de manera individual.

● Treballar el Pla lector del centre, amb les mesures adequades adaptades a la nova 

normalitat. 

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.

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

educatives conjuntes.

● Establir una bona comunicació amb les famílies, ja que no es podrà fer de manera 

presencial. S' utilitzarà pàgina web, gestib, whats app, telèfon i correu electrònic

c) Àmbit de gestió: 

● Optimitzar tots els espais del centre, molts dels quals s' han hagut de reconvertir en 

aules ordinàries. 

● Optimitzar i millorar els recursos materials

● Optimitzar i millorar els recursos humans

● Millorar els recursos informàtics de què disposa el centre per tal de poder ofertar 

una bona infraestructura per treballar les TAC

d)Àmbit de convivència:

● Treballar l' educació emocional, aquest curs centrada en ofertar a l' alumnat 

estratègies per relacionar-se amb els iguals tenint en compte les mesures estrictes 

de distància i seguretat. 
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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, 

Concreció Curricular, 

Pla d'acció tutorial. 

Equip directiu i 

Claustre

Nombre de 

documents creats 

(0-4)

● Coordinar 

amb les 

diferents 

institucions del 

municipi per 

tal de fer 

Treball en xarxa amb 

Ssmunicipals. 

Projecte 

d'acompanyament 

emocional 

Equip directiu Nombre d' activitats 

fetes
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accions 

educatives 

conjuntes.
● Establir una 

bona 

comunicació 

amb les 

famílies, ja 

que no es 

podrà fer de 

manera 

presencial. S' 

utilitzarà 

pàgina web, 

gestib, whats 

app, telèfon i 

correu 

electrònic

Actualització 

constant de la pàgina 

web del centre

Creació de whats 

app d' aula

Donar el màxim de 

nombre possible de 

famílies d' alta a 

gestib. 

Equio directiu Qüestionari famílies

ÀMBIT: GESTIÓ DE RECURSOS
OBJECTIUS ACTUACIONS RESPONSABLES INDICADORS

● Optimitzar tots 

els espais del 

centre, molts 

dels quals 

s'han hagut de 

reconvertir en 

aules 

ordinàries. 

Convertir gimnàs 

amb aula ordinària

Convertir aula 

d'informàtica amb 

sala de mestres

Convertir aula 

multiusos en aula 

ordinària

Engrandir l' espai de 

direcció

Utilització de 2 

places públiques per 

a realitzar 2 patis

Utilització dels banys 

Equip directiu Grau de satisfacció 

amb l'ús dels espais. 

Es valorarà als 

Claustres
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del teatre municipal

Utilització del 

Poliesportiu 

municipal per a la 

realització de l' EF a 

partir de 3er d' EP
● Optimitzar i 

millorar els 

recursos 

materials

Reorganitzar els 

materials dels tallers 

de matemàtiques i 

llengües per que 

aquests es puguin 

realitzar dins les 

aules

Prioritzar l' utilització 

d' aquells materials 

bons de desinfectar i 

dels quals es pot fer 

un ús individual. 

Equip 

directiu/Claustre Es valorarà a 

Claustre  de manera 

periòdica l' ús de 

materials 

● Optimitzar i 

millorar els 

recursos 

humans

Minimitzar els 

desplaçaments de 

personal dins el 

centre

Minimitzar el nombre 

de mestres que 

passen per cada 

grup per tal d'evitar 

contactes 

innecessaris

Coordinació entre 

tutors i especialistes 

per tenir recursos 

adequats. 

Equip directiu/Equip 

de suport

Es valorarà a 

Claustre el bon 

funcionament de la 

dinàmica de centre. 

● Millorar els 

recursos 

Reconvertir els note-

books absolets amb 

Equip directiu/ 

Coordinadora TAC

Nombre de 

dispositius dels quals 

11



informàtics de 

què disposa el 

centre per tal 

de poder 

ofertar una 

bona 

infraestructura 

per treballar 

les TAC

sistema operatiu 

chromebook

Fer demanda de 

material informàtic 

nou per a aules 

reconvertides: 1 

pissarra digital i 3 

ordinadors de taula

Adquisició de 7 

chromebooks nous

Anar canviant els 

equips absolets que 

ja no admenten 

actualitzacions 

depenent del 

pressupost de què es 

disposi

se'n pot fer un bon 

ús

ÀMBIT :PEDAGÒGIC
OBJECTIUS ACTUACIONS RESPONSABLES INDICADORS

● Aconseguir 

treballar de 

manera 

competencial 

introduint les 

noves 

mesures de 

seguretat. 

S' han realitzat totes 

les programacions 

didàctiques 

prioritzant tots 

aquells continguts 

essencials prevists 

per a l' escenari B.

Fer avaluacions 

inicials per saber de 

quin punt parteix 

l'alumnat després del 

confinament

Se segueixen 

treballant els 

projectes dins CS i 

Claustre Rúbriques 

d'avaluació  de les 

diferents àrees. 
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CN com a treball 

d'investigació, 

recerca i 

experimentació però 

de manera individual 

i no grupal

S' ha aturat 

temporalment el 

treball cooperatiu fins 

que la situació 

sanitària no millori

El professorat 

inclourà dins les 

seves tasques d'aula 

, activitats enriquides 

per tal de treballar 

competencialment. 
● Seguir i 

millorar 

mitjançant la 

reflexió 

pedagògica el 

funcionament 

per Projectes 

a EP 

Aconseguir treballar 

amb projectes 

interdisciplinars 

seguint les normes 

sanitàries vigents 

Claustre Elaboració d'al 

manco 1 projecte 

interdisciplinar  per 

trimestre

● Treballar amb 

tasques 

enriquides que 

permetin la 

reflexió i 

l'experimentac

ió de 

l'alumnat, 

malgrat sigui 

Incloure tasques 

enriquides dins les 

programacions 

d'aula.

Seguir ofertant els 

tallers de català i 

matemàtiques dins la 

mateixa aula i amb el 

tutor/a

Claustre Seguiment i valoració 

de les programacions 

d' aula a Claustre 
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de manera 

individual.

Seguir amb els 

projectes 

interdisciplinars (1 

per trimestre)
● Treballar el 

Pla lector del 

centre, amb 

les mesures 

adequades 

adaptades a la 

nova 

normalitat. 

Es seguiran ofertant 

els tallers de llengua 

de manera setmanal 

dins les aules i amb 

el tutor/a

Es seguirà fent el 

Club de lectura amb 

l' alumnat de 5è i 6è 

Es seguirà fent 

l'atrapallibres amb 

l'alumnat de 3er i 4t

Conta-contes i capsa 

viatgera amb 

l'alumnat d' educació 

infantil i 1er i 2on 

S' ha hagut de 

suspendre el projecte 

d' apadrinament i el 

de docent mentor de 

manera temporal a 

causa de les 

circumstàncies 

sanitàries. 

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

● Treballar 

l'educació 

emocional, 

aquest curs 

Es fa un treball en 

xarxa amb els 

Serveis socials 

municipals per 

Equip 

directiu/Educadora 

social/tutors

Nombre d' activitats 
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centrada en 

ofertar a 

l'alumnat 

estratègies 

per relacionar-

se amb els 

iguals tenint 

en compte les 

mesures 

estrictes de 

distància i 

seguretat. 

ofertar a tots els 

cursos activitats 

encaminades a 

treballar estràtegies 

per a relacionar-se 

positivament amb la 

nova normalitat i 

ofertar un 

acompanyament 

emocional a 

l'alumnat. 

4. ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE  

4.1- Calendari i horari general del centre

El calendari escolar per al curs 2020-21 ve determinat a la Resolució del Conseller 

d'Educació,Universitat i Recerca de 24 d' abril de 2020.  El curs escolar s' inicia l' 1 de 

setembre de 2020 i finalitza el dia 31 d' agost de 2021. Les activitats lectives comencen 

dia 10 de setembre de 2020 i  acaben dia 22de juny de 2021 amb un total de 176 dies 

lectius. 

CALENDARI ESCOLAR
 El podeu trobar penjat a la nostra pag. Web i al tauló d' anuncis.

DIES FESTIUS VACANCES
12 d' Octubre de 2020 (festa nacional)

2 de novembre de 2020 (lliure disposició)

7 de desembre de 2020 (dia de la 

Constitució)

Nadal: del 23 de desembre de 2020 al 7 de 

gener del 2021, ambdós inclosos

Pasqua: de l' 1 a l' 11 d' abril de 2021, 
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8 de desembre de 2020 ( La Immaculada 

Concepció)

1 de febrer de 2021 (lliure disposició)

26 de febrer de 2021 (festa escolar 

unificada)

1 de març de 2021 (festa de les Illes 

Balears)

2 de març de 2021 ( substitueix festa local 

de Sant Pere)

3 de març de 2021 (substitueix festa local 

de Sant Marçal)

ambdós inclosos. 

SERVEIS DEL CENTRE
Aquest curs, i de manera excepcional, el centre no ofertarà matinet, extraescolars i 

menjador per no poder garantir les mesures d' espai, neteja i agrupaments que marca la 

normativa vigent a causa de les mesures excepcionals ocasionades per la Covid19.

ENTRADES I SORTIDES
Aquest curs les entrades i sortides del centre es realitzaran de manera esglaonada i per 

3 portes diferents per minimitzar el contacte entre diferents grups estables de 

convivència. 

CURS ENTRADA SORTIDA PORTA
EI 3 ANYS 9'15H 13'45H 55

EI 4-5 ANYS 9'00H 14'00H 55
EP 1ER-2ON 9'00H 13'45H 57
EP 3ER-4T 9'00H 14'00H BARRERA PATI
EP 5È-6È 9'15H 14'00H 57
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COMISSIONS DE CENTRE CURS 2020-21

COMISSIÓ DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Coordinadora: Rosa Antich

Components: Rosa Antich, Carla Ayuso

COMISSIÓ DE TAC

Coordinadora: Mercedes Vela

Components: Mercedes Vela  i Rosa Antich

COMISSIÓ EQUIP DE SUPORT 

Coordinadora: Ester Herrada

Components: Ester Herrada , Neus Mateu, Silvia González, Margarita Mateu, Yolanda 

Ródenas

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA I COEDUCACIÓ 

Coordinadora:  Rosa Antich

Components: Rosa Antich, Ester Herrada , Neus Mateu i Catalina Perelló 

COMISSIÓ EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES
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Coordinadora: Rosa Antich

Components: Rosa Antich i Carla Ayuso

COMISSIÓ DE PROJECTES DE CENTRE

Coordinadora: Rosa Antich

Components: Rosa Antich, Carla Ayuso  

COMISSIÓ ECO

Coordinadora: Carla Ayuso

Components: Carla Ayuso i Rosa Antich

COMISSIÓ DE  SORTIDES  :  

Coordinadora: Rosa Antich

Components: Rosa Antich i Carla Ayuso

COMISSIÓ BIBLIOTECA

Coordinadora: Antónia Moyà

Components: Antònia Moyà, Carla Ayuso i Rosa Antich

COMISSIÓ DE SALUT

Coordinadora: Rosa Antich

Components: Rosa Antich, Ester Herrada, Agustina Plomer i Francesca Ballester
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Coordinador PAC de referència:  Magdalena Mas

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 per aquest curs i de 

manera excepcional són: 

● Que tot l'alumnat quedi atés en tot moment

● Mantenir els grups estables de convivència

● Minimitzar el nombre de mestres que entren a cada grup per evitar contactes 

innecessaris

● Minimitzar desplaçaments de grups i de mestres dins el centre

● Juntar les sessions de suport en un mateix dia al mateix grup i dins la mateixa aula.

● Juntar les sessions d' EF en un mateix dia seguides 
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Aquests criteris han estat aprovats per Claustre dia 17 de setembre de 2020

4.3- Calendari de reunions i avaluacions:

Les hores de permanència al centre es realitzen de 14'00h a 15'00h

ORGANITZACIÓ DE LES HORES DE PERMANÈNCIA
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Programació 

d'aula

Atenció a 

famílies

Coordinacions 

orientació/suport

/tutors

Claustres/CCP Atenció alumnat 

online

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

DIMARTS 14'00H-15'00H de manera 

telefònica o via email. De manera 

excepcional, per qüestions que no es 

puguin resoldre d' altra manera, s'atendrà 

de manera presencial amb cita prèvia. 

L' equip directiu atendrà de manera 

telefònica o via email, sempre que sigui 

possible i no s' estigui fent reforç o 

substitucions

De manera excepcional, per qüestions que 

no es puguin resoldre d' altra manera, 

s'atendrà de manera presencial amb cita 

prèvia. 

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

Aquest curs es realitzaran preferentment de manera telemàtica. En cas que hagin de ser 

presencials es farà preferiblement a l' espai exterior, mantenint les mesures de seguretat 

20



i sense superar els 10 participants. 

1- Amb els serveis socials- (Mínim una reunió per trimestre)

2- Amb l'institut (Quan es convoquin les reunions de zona)

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 (sempre que sigui necessari)

7-Amb la Biblioteca (trimestralment)

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 15 de 

desembre 

Setmana del 22 al 26 de 

març

Setmana del 10 al 16 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

Entre els dies 3 i 9 de 

setembre- S' han realitzat les 

reunions inicials amb tots els 

cursos de manera presencial 

amb grups de 10 i a 

Entrevistes individuals 

telemàtiques  sempre que ho 

demanin les famílies o els 

tutors

Entrevistes individuals 

telemàtiques  sempre que ho 

demanin les famílies o els 

tutors
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l'exterior. 

Entrevistes individuals 

telemàtiques amb l'alumnat 

que inicia la seva 

escolarització al centre 

durant el mes de setembre

Entrevistes individuals 

telemàtiques  sempre que ho 

demanin les famílies o els 

tutors

Setmana del 14 al 22 de 

desembre. Lliurament 

d'informes

Consell Escolar

Comissió de Convivència

Comissió de Salut

Setmana del 29 al 31 de 

març  . Lliurament d'informes

Consell Escolar

Comissió de Convivència

Comissió de Salut

Setmana del 14 al 22 de 

juny. Lliurament d'informes i 

entrevista telemàtica 

Consell Escolar

Comissió de Convivència

Comissió de salut

4.5-Mesures pla d' acollida de l' alumat
Durant els 5 primers dies lectius s' esglaonarà l' inici de curs per grups per poder fer 

una bona acollida al centre i poder explicar a l' alumnat com seran les normes de la “nova 

normalitat”, practicar com són els itineraris per dins el centre i fer una primera sessió 

d'acompanyament emocional amb la situació viscuda per l' alumnat des del mes de març.

Aquest pla d' acollida es durà a terme els següents dies:

Dia 10 de setembre- 3 anys

Dia 11 de setembre – 4-5 anys

Dia 14 de setembre- 1er i 2on EP

Dia 15 de setembre- 3er i 4t EP
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Dia 16 de setembre- 5è i 6è EP

L' alumnat de 3 anys tendrà la primera setmana per fer el període d' adaptació amb 

els següents horaris:

DIJOUS 10: de 9:15 a 11:00

DIVENDRES 11: de 9:15 a 11:40
DILLUNS 14: de 9:15 a 11:40
DIMARTS 15: de 9:15 a 12:30
DIMECRES 16: de 9:15 a 12:30
DIJOUS 17: jornada completa fins a les 14:00

Per a tot aquell alumnat nou al centre i per a l' alumnat amb matrícula fora de 

termini, els tutors, ofertaran a les famílies una entrevista individual on line, a part de la 

reunió col.lectiva per parlar d' aquells aspectes més rellevants d' interés per a 

l'escolarització de l' alumnat i per realitzar un acompanyament a les famílies en la nova 

etapa d' escolarització.

4.6- Actuacions amb situacions de vulnerabilitat social, situacions de vulnerabilitat 
de salut i situacions d' especial necessitat 

Els tutors han d' emplenar la següent graella que es troba al drive compartit, en cas 

que detectin situacions de vulnerabilitat social a l' alumnat i el seu entorn.

Alumne Curs Problemàtica Mesures 
preses

Seguiment

Vulnerabilitat 
social
Vulnerabilitat 
de salut
Especial 
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necessitat de 
l' alumne i de 
la família

Si la problemàtica és de vulnerabilitat social, es remetrà la informació als Serveis 

Socials Municipals i al PTSC de zona. L' equip de suport i d'orientació amb coordinació 

amb els tècnics establirà un pla de seguiment i reforç per a aquest alumnat. En cas que es 

detecti bretxa digital, i en cas d' escenari C, el centre i més concretament la comissió TAC, 

farà les gestions oportunes per intentar que aquest alumnat tengui disponibilitat de 

dispositius i connectivitat perquè puguin seguir les activitats lectives. 

Si la problemàtica és de vulnerabilitat de salut, es debatrà el cas a la Comissió de 

Salut del centre i amb la col.laboració de la coordinadora de Salut del PAC de zona, es 

pactarà quina és la millor intervenció per a l' alumne

Si es detecten especials necessitats de l' alumne , l' equip de suport i d' orientació 

conjuntament amb els tutors,  establiran un pla d' actuació i seguiment , mitjançant 

adapatacions curriculars significatives, d' accés o activitats de reforç per a l' alumnat que 

ho necessiti 

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 Tasca individual Es tendran en Tutor Tot el curs
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vegades, quasi 

sempre-sempre

compte:

Feines diàries

Tasques 
complementàries

Tasca individual 

dins els espais
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 i 

proves.

(En cas de 

confinament 

aquesta tasca 

individual 

s'avaluarà 

Es tendràn en 

compte:

Resultat 

d'exàmens, 

controls o 

proves escrites

Tutors Tot el curs
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online)

Treballs o 

tasques 
complementàries

10% Treball per 

projectes 

Es tendrà en 

compte:

Adquisició de 

coneixements

Tasca 

d'investigació

Transferència de 

coneixements

Autoavaluació

Tutors Tot el curs

10% de la nota 

total de 

l'assignatura

Treball on line Es tendrà en 

compte:

Adquisició  de 

coneixements

Autonomia en 

l'ús de les eines 

utilitzades

Participació en 

les activitats 

Tutors Tot el curs
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Entrega dins els 

plaços prevists 
10% de la nota 

total de 

l'assignatura

Actitud Es tendrà en 

compte:

Comportament

Esforç

Participació

Neteja, ordre i 

presentació 

Tutors Tot el curs

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

Comportament

Especialista EF Tot el curs

10% Conceptes Es tendrà en Especialista EF Tot el curs
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compte:

Procés 

d'aprenentatge 

dels conceptes 

bàsics trebalalts

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

(en cas de 

confinament 

aquesta tasca 

individual 

s'avaluarà 

online)

Es tendrà en 

compte:

Proves escrites

Compensió oral

Comprensió 

escrita

Especialista 

anglès

Tot el curs
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Expressió oral 

Expressió 

escrita
20% Actitud Es tendrà en 

compte:

Comportament

Esforç

Participació

Neteja, ordre i 

presentació

Especialista 

anglès

Tot el curs

La valoració dels resultats acadèmics es farà a les sessions d' avaluació de cada 

trimestre, posant en comú les observacions dels diferents mestres, fent una 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.

Aquests criteris es poden veure modificats segons els canvis de normativa durant el curs 

a causa de la Covid19

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:
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● 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 

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 
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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:

● Prioritzar activitats per donar 

estratègies de convivència positiva 

dins la nova normalitat

● Acompanyament emocional de 

l'alumnat amb situacions derivades 

de la nova normativa sanitària. 

● Activitats per treballar el dia de la 

dona 
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● Activitats per treballar el dia de la no 

violència de gènere 

●  Sociogrames

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 

ADREÇA: carrer de S’escola, 57, 07311 Búger
TELÈFON: 971 516978
CORREU ELECTRÒNIC: ceipelsmolins@educaib.eu
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HORARI DEL CENTRE: 9’00 h a 14’00 h. 
MEMBRES EQUIP DIRECTIU: Rosa Antich
INSPECTOR ASSIGNAT: Catalina Mas
SERVEIS: no  ESCOLA MATINERA: no
MENJADOR ESCOLAR: no

SERVEI D’ORIENTACIÓ
ORIENTADORA: Neus Jaume Pons
TEMPS D’ATENCIÓ CENTRE : Dimecres quinzenals de 9 a 15h.
TÈCNIC DE SERVEIS A LA COMUNITAT (PTSC): Sílvia González (a demanda)
MEMBRES DE L’EQUIP DE SUPORT:
PT: Ester Herrada
AL: 
AD: 
ATE: Margarita Mateu
FISIOTERAPEUTA EDUCATIVA: Yolanda Ródenas
UVAI: 
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 troba (escolar, familiar, social). 

Objectius específics: 
- Participar en la planificació global de l’orientació educativa i professional 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 específiques 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 específiques de suport educatiu. 
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-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. 

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.

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 específiques 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’EI 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.
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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.

PROGRAMA A DESENVOLUPAR 
TÍTOL: LA TAXONOMIA DE BLOOM
Apunt: el curs 20-21 s’ha desenvolupat en l’escenari B com a conseqüència de la 
pandèmia mundial del Covid-19. Des del SAD s’ha recomanat als equip 
d’orientació desenvolupar programes socio-emocionals per a prevenir les  
possibles conseqüències emocionals i socials del Covid. A Els Molins ja hi  
treballen a través dels serveis municipals de l’Ajuntament de Búger. Com a 
conseqüència, es proposa el desenvolupament d’un programa enfocat a les Altes 
capacitat intel·lectuals perquè no hi ha cap intervenció prèvia i hi ha alumnat  
amb ACI.

FONAMENTACIÓ 
Com el sól, per ric que sigui, no pot donar fruit si no es cultiva, la ment sense 

cultiu tampoc no pot produir. 
Séneca.

Fruit de la reflexió conjunta entre equip directiu, equip de suport i orientadora 
sorgeix la necessitat de donar cobertura a l’alumnat que presenta ACI.

Com cita la LOMCE, tots els estudiants tenen talent, però la naturalesa d’aquest 
talent difereix entre ells. En conseqüència, el sistema educatiu ha de disposar 
dels  mecanismes  necessaris  per  reconèixer-lo,  potenciar-lo  i  canalitzar  els 
estudiants cap a les trajectòries més adequades a les seves capacitats. Fins a 
dia d’avui, Al CEIP no s’havia fet cap intervenció vinculada a les ACI. 

En l’alumnat d’ACI serà molt important treballar la motivació. L’emoció i motivació 
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són  dos  elements  imprescindibles  per  a  l’aprenentatge  significatiu.  Juntes 
conformen  la  base  de  tot  procés  d’ensenyament  aprenentatge.  Una  font 
important de motivació és partir dels propis interessos de l’alumnat (amb ACI o 
no).

La intervenció se centrarà en 3 eixos:

-Aplicació del protocol d’ACI
- Entrevista estandarditzada per identificar els interessos de l’alumnat en 
general i en especial de l’alumnat amb ACI.
- Enriquiment curricular

➢Carretons amb material per ensenyar a pensar
➢Ampliació horitzontal

➢ Aplicació de la taxonomia de Bloom en l’elaboració de les activitats

OBJECTIUS GENERALS
- Detectar l'alumnat amb ACI
- Atendre l’alumnat ACI

OBJECTIUS ESPECÍFICS
- Aplicar el protocol d’altes capacitat per tal de detectar l’alumnat ACI a 1r 
d’EP.
- Millorar la motivació de l’alumnat partint dels seus interessos.
-Aplicar enriquiment curricular a l’alumnat ACI.
-Posar a la disposició de l’alumnat material per a ensenyar a pensar.
-Aplicar la taxonomia de Bloom.

DESTINATARIS
- Equip docent
-Alumnat ACI

ESTRATÈGIES D’ACTUACIÓ
-Aplicació del protocol d’ACI
-Elaboració d’estratègies per a atendre l’alumnat ACI
- Elaboració de les entrevistes sobre els interessos de l’alumnat
- Recull de material per a la creació dels carretons d’ensenyar a pensar

TEMPORALITZACIÓ
Al llarg del curs.
RECURSOS
Recursos personals: 

-Equip docent
- Material bibliogràfic i webgràfic. 
-Material per ensenyar a pensar
- Entrevistes

AVALUACIÓ /INDICADORS D’AVALUACIÓ 
- Grau d’assoliment dels objectius. 
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-Grau de satisfacció del compliment del programa. 
- Graella d’intervencions
- Ús del material facilitat
- Millora de l’atenció de l’alumnat amb ACI

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

1.RELACIÓ DE COMPONENTS DE L’EQUIP DE SUPORT:

Aquest curs 2020/2021 al CEIP Els Molins de Búger comptam amb:

● Una mestra P.T. : Ester Herrada Cocera.

● A.T.E. Margalida Mateu.

● Fisio: Yolanda Ródenas

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

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

●  PTSC : Silvia González , amb atenció mensual al centre.

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

CURS NOM NESE AC NCC
EDUCACIÓ INFANTIL

5è EI Z. A IT n/c
6è EI A.  A IT - 5è EI
6è EI H.  A IT - 5è EI
6è EI M A S TGL

sospita:

TEL +

Trastorn 

Negativista 

Desafiant

(NO confirmat)

ACNS 5è EI

6è EI M.C. TGL
1r CICLE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r EP R. A IT n/c
1r EP J. C TGL ACNS 5è EI
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1r EP M.P TGL ACNS 4t/5è EI
2n EP A.A IT/CP ACS llengües 5è EI

2n EP A.C IT
ACS llengua 

catalana

2n EP C.P
NEE per DM 

94%

ACS totes les 

àrees
1r/2n EI

2n EP G.R TGL ACNS llengües 6è EI

2n EP A. R DI ACS
6è EI

2n CICLE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
3r EP S.A IT n/c

3r EP H.A IT/CP
ACS llengües i 

matemàtiques ¡
1r EP

3r EP S.A DEA
ACS llengües i 

matemàtiques
5è EI

3r EP J.V AA.CC. Pla Individual 1r EP
4t EP A.A IT/CP ACS llengües i 

matemàtiques
1r/2n EP

4t EP S.E IT ACNS llengües 2n EP
3r CICLE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

5è EP A.C IT n/c
5è EP M.M DEA ACNS 3r EP
5è EP S.S DEA ACNS 3r EP

6è EP
Joan Comas 

Bonnín
DEA

ACS llengües i 

matemàtiques.

1r/2n Llengua

3r/4t 

Matemàtiques

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 2020/2021 es 

tenen en compte els següents alumnes:

ALUMNE CURS INTERVENCIÓ/DEMANDA
V.P 6è EI Demanda gener 2020. PLON. Pendent resultats i si s’ha 

de donar d’alta com a TGL.
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A.H 1r EP Pendent valoració 1r EP per AA.CC. Candidat a 

acceleració. S’HA DE FER LA DEMANDA 

D’INTERVENCIÓ; la família està assabentada però 

encara no s’han complimentat els papers; s’ha acordat 

fer tot el procediment al setembre de 2020
A. M 3r EP PROLEC-R s’ha intentat passar; S’ha d’acabar de 

valorar però el més segur és que l’haguem de donar 

d’alta per DEA (lectura)

P.R 4t EP Cas a valorar per el curs 20/21. S’ha de fer demanda 

d’intervenció i que la mare signi els consentiments 

pertinents; protecció de dades, etc…

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 específiques de suport educatiu.

●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 que presenta NESE.

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

educatives dels alumnes.

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

● Col·laborar amb l'elaboració de les adaptacions curriculars.

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

●Realitzar observacions dins l'aula per ajudar els tutors/es a detectar les 

dificultats i així poder donar una resposta adequada en cada cas concret.

En relació a l’alumnat:

●Realitzar una tasca preventiva el més àmplia 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 amb NESE. Ajudar els 
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tutors/es 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 amb 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 amb NESE.

●Participar, conjuntament amb els tutors/es, 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 l’organització dels horaris de suport.

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

psicopedagògics dels alumnes amb NESE i 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:

● 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 actituds de l’alumne a l'entorn 
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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 d’orientar els objectius en 

el suport educatiu (Coordinacions amb els tutors/es, 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: discapacitat 

intel·lectual, altes capacitats, alumnat de condicions personals/història escolar...

● 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 14:00 a 15:00h.

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/es.

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

● Informes trimestrals amb el seguiment dels alumnes amb NESE

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

●Adaptació i elaboració de material per atendre les diferents necessitats dels 

alumnes.

● 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.

6. INDICADORS PER FER L’AVALUACIÓ :

PAUTES D’AVALUACIÓ PER ALUMNES:
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●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).

●Que 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 AC 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.

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
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PAD Està elaborat del curs 17-18. No es té 

previst fer una revisió durant 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.

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,...

Aquest curs , de manera excepcional tot 

aquest treball es dedicarà a donar 

estratègies positives de convivència i de 

ralació a l' alumnat tenint en compte les 

mesures de la nova normalitat. També a fer 

un acompanyament emocional a l' alumnat 

en aquesta situació tan excepcional. 

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, 
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sensorial i dinàmica.Aquest curs els espais 

d' aula es faran servir de manera individual

PROJECTES: Es treballen les Ciències Natuals i Socials 

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.Aquest curs 

es seguirà amb la dinàmica de projectes 

però no es faran tasques en grup. 

TREBALL COOPERATIU  Aquest curs i de manera excepcional 

queda anul.lada la tasca amb treball 

cooperatiu ,ja que no es pot garantir la 

distància i mesures de seguretat 

excepcionals. .

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, 
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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 a 1er i 2on EP  , Atrapallibres a 3er i 

4t EP i Club de lectura a 5è i 6è EP 

Aquest projecte es seguirà fent, tenint en 

compte les mesures de seguretat i higiene 

per a la Covid19

PROJECTE APADRINAMENT Aquest projecte queda suspès de manera 

temporal perquè no es poden garantir les 

mesures de seguretat excepcionals a causa 

de la Covid19

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. 
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 EEDUCACIÓ VIAL: SeSessions teòriques i pràctiques per treballar 

l'  educació  vial  i  els  bons  hàbits  amb  la 

col.laboració  del  Policia  Tutor.  Per  aquest 

curs es valorarà amb el Policia si l' activitat 

es pot fer amb les mesures adequades. A 

l'hora  de  tancar  aquesta  PGA encara  no 

s'ha  aconseguit  tenir  una  reunió  amb  el 

Policia Tutor.

FEFESTES POPULARS Le  Suspeses,  temporalment,  a  causa  de  les 

mesures  excepcionals  de  la  normativa 

Covid 19

       PROJECTE: DOCENT MENTOR       Suspès, temporalment, a causa del risc que 

suposaria que un docent mentor vengués al 

centre de manera continuada. 

      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 

       El curs 2019-20 vàrem posar  en marxa la 

figura del dinamitzador de l'ús de la llengua 

catalana  el  temps  de  pati.  Durant  el  pati 

(DLL, DM i DJ)  ve el dinamitzador cultural 

dús  de  la  llengua  ,  sobre  tot,  en  aquells 

alumnes nouvinguts que tenen dificultats de 

comprensió  i  expressió.  Aquest  curs 

2020-21 l' Ajuntament ens ha informat que 

no  podem  comptar  amb  aquest  recurs  i 

també  per  minimitzar  contactes,  durant 

aquest  curs  quedarà  suspesa  aquesta 

activitat.  Quan  les  condicions  sanitàries 

46



millorin,  es  valorarà  com es  podria  dur  a 

terme. 

ANNEX 1: ANNEX PGA

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

OBJECTIUS INDICADORS ACCIONS RESPONSABLES
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PROPOSATS D'ASSOLIMENT
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

Projectes 

interdisciplinars.

Organització del 

suport  a alumnes 

nese

Tallers de 

matemàtiques

Tallers de llengüa

Autoavaluació

Projecte lector

Tutors i equip directiu

QUANT A TITULACIÓ EN RELACIÓ AMB ELS ALUMNES QUE INICIAREN ELS 
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ESTUDIS
Titular el 100% de 

l'alumnat

Nombre d' alumnes 

que titulen en acabar 

l'etapa

Atenció 

individualitzada

Suport

Organització del 

suport  a alumnes 

nese

Tallers  de 

matemàtiques

Tallers de llengua

Projectes 

interdisciplinars

Autoavaluació

Projecte lector

Tutors i equip directiu

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 

Projecte lector

Tutors
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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 

Projecte lector

Tutors

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 

Projecte lector

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

Tutors
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Suport 

Projecte lector

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 

Projecte lector

Tutors

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

Projecte lector

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
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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. 

1er cicle: càlcul, jocs 

matemàtics, 

problemes

2on cicle: càlcul i 

problemes, jocs 

matemàtics i thats 

quize. 

Aquest curs dins les 

aules amb el tutor

Tutors i equip de 

suport
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Tallers de llenguatge Percentatge 

d'aprovats 

1 taller setmanal a 

1er i 2on cicle per 

treballar: comprensió 

lectora, dictats, 

expressió escrita, 

etc...Aquest curs dins 

les aules amb el tutor

Tutors i equip de 

suport

Millorar la 

competència lectora

Percentatge de 

millora en lectura

Pla lector: ½ hora de 

lectura diària, club de 

lectura,atrapallibres , 

espai de 

lectoescriptura

Tutors

2.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 

professorat

X Organitzacio dels 

horaris tenint en 

compte aquests 

criteris

Equip directiu

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 

Equip directiu
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sessions d' avaluació i 

es facin propostes de 

millora.Fer seguiment
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.Aquest curs 

les tutories es faran 

preferentment, online. 

Es durà registre a les 

gestib.

Equip directiu i 

tutors

Mesures per a 

l'optimització i 

l'aprofitament dels 

espais i recursos

X Muntatge d'aula al 

gimnàs, muntatge 

d'aula a aula 

polivalent, organtizar 

material EF al 

poliesportiu municipal, 

organitzar patis a 2 

places del poble

Equip directiu, 

claustre 

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

3. PROJECTES INSTITUCIONALS DEL CENTRE

PROJECTES 
INSTITUCIONALS

FIXAT A PGA ACCIONS PER A LA 
SEVA 

RESPONSABLES
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IMPLEMENTACIÓ
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, 

castellana, 

matemàtiques,en 

elaboració les altres 

Equip directiu i 

claustre

PL X

Exposicions orals per 

fer transferència de 

coneixements als 

projectes (millora de 

l'expressió oral)

Pla lector

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(aquest curs 

anul.lades)

Implementació dels 

sociogrames

Equip directiu, 

comissió de 

convivència/SSmu

nicipals
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Reunions de la 

comissió de 

convivència

Activitats 

encaminades a donar 

estratègies a 

l'alumnat per 

relacionar-se de 

manera positiva amb 

les circumstàncies de 

la nova normalitat. 

Acompanyament 

emocional 
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

4. 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.

Equip directiu, 

equip de suport i 

tutors.
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Pla per a la millora 
dels resultats

X

Projectes a CN i CS

Tallers matemàtiques

Tallers de llengua

Adaptacions 

curriculars

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

Pla de coordinació 
EP-ESO

X Reunions de 

coordinació durant el 

curs amb l' IES 

Equip directiu, 

mestres de 6è

Pla anual de l' equip 
de suport

X Organització dels 

suports segons les 

Coordinador equip 

de suport
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necessitats de 

l'alumnat.

Reunions coordinació 

equip de suport-

equip directiu-

Orientadora
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

Equip directiu
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Activitats 

acompanyament 

emocional i 

estratègies de relació 

amb la nova 

normalitat 

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

X

Pla lector

Activitats amb 

biblioteca municipal 

Club de lectura

Atrapallibres

Espais de 

lectoescriptura

Equip directiu
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ANNEX 2:  CONCRECIÓ CURRICULAR I PROGRAMACIONS DOCENTS

La concreció curricular s' ha començat durant el curs 2017-18, està en elaboració. 

S' ha elaborat la de llengua catalana, castellana i matemàtiques, en elaboració, la resta. 

Les programacions docents es troben al drive de centre

ANNEX 3: PLA DE FORMACIÓ DEL PROFRESSORAT DEL CENTRE

FIC (CEIP ELS MOLINS-CEIP CAN BRIL)
Aquest curs es fan 3 formacions

FORMACIÓ 1 Formació intensiva de 6h dins la primera 

setmana de setembre de les eines bàsiques 

google que s' utilitzaran en cas de 

confinament, amb la finalitat de què tot el 

professorat tengui una idea bàsica abans 

de començar el curs. Formació organitzada 

per l' empresa ICONO

Es treballa:

Clasroom

Drive

Correu 

Qüestionaris
FORMACIÓ 2 Eines per a l' ensenyament en línea (Nivell 

bàsic).

Formació  organitzada pel CEP 
FORMACIÓ 3 Covid 19 i altres malalties cròniques 

(Programa d' Alerta Escolar Balear)
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Formació organtizada pel SAD

ANNEX 4: PROGRAMACIÓ DE SERVEIS, D' ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I 
EXTRAESCOLARS 

SERVEIS DEL CENTRE
Els serveis de matinera, menjador i extraescolars, queden suspesos durant aquest curs i 

de manera excepcional perquè no es poden garantir les mesures d' espai, agrupaments i 

neteja que marca la normativa vigent, a causa de l' alerta sanitària per la Covid 19

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
S' ha decidit a Claustre organitzar sortides i activitats que puguin realitzar-se per l' entorn 

més proper, sense autocar, per tal de  minimitzar els desplaçaments i els contactes. Es 

vetllarà perquè totes les activitats i sortides es facin amb les mesures de seguretat 

adequades. 
1ER TRIMESTRE

OCTUBRE Dia 9- Presentació d' un conte a càrrec de Bernat Forteza i 

Caterina Valriu . Teatre municipal 

Dia 16- Sortida a la Fundació Voltor negre . Classe 5è i 6è EP

Dia 20- Sortida a la Fundació Voltor negre. Classe 1er i 2on EP

Dia 22- Taller per treballar les emocions a través de la música (5è i 

6è). Teatre municipal

Dia 27- Sortida a la Fundació Voltor negre. Classe de 3er i 4t EP 

(pendent de confirmar)
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Dia 29- Taller per treballar les emocions a través de la música (3er 

i 4t). Teatre municipal
NOVEMBRE Dia 5- Conta contes en temps de coronavirus. (1er i 2on EP) Teatre 

municipal

Dia 13- Teatre “The aventtures of Millie Potter” EI /1er i 2on EP

Dia 19. Conta contes en temps de coronavirus (4-5 anys EI) Teatre 

municipal

Dia 20- Geometria amb bimbolles 3er,4t, 5è i 6è EP

DESEMBRE 3- Conta contes en temps de coronavirus (3 anys EI) Teatre 

municipal
2ON  TRIMESTRE i 3er TRIMESTRE

 Es té previst anar al Parc de les olors de Búger , durant  el segon trimestre es farà una 

revisió de la PGA i es valorarà la situació epidemiològica per acabar d'organitzar les 

sortides 

Queden pendents de confirmar algunes sessions d' educació vial que s' hauràn de 

valorar amb el Policia Tutor

També queden pendents de concretar data per activitats amb la Biblioteca Municipal: 

conta-contes, club de lectura, atrapallibres  i setmana del llibre.Totes aquestes activitats 

es faran al centre o teatre municipal seguint les mesures adequades. 

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 amb sortides puntuals per l' entorn. 

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

 Es pot veure al document adjunt
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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 

Aquest curs seguim amb el programa de reutilització de llibre, com a novetat , 

aquest curs hem pogut baixar la quota que paguen les famílies de 82€ a 70€ i a més hi 

hem pogut incloure un llistat de material reutilitzable que l' alumnat podrà utilitzar durant 

tota la primària. Aquest curs s' hi han adherit  20 alumnes d' EP  d' un total de 33.

63


