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1-INTRODUCCIÓ

La memòria anual esdevé una eina d'avaluació interna imprescindible per a la millora del centre perquè permet fer una valoració i

anàlisis de tots els aspectes del curs. Analitza els resultats acadèmics, el grau de compliment de la PGA, la relació amb la comunitat educativa

i tot això permet definir  propostes de millora que s’ hauran de tenir en compte en elaborar la PGA del curs següent. Aquesta memòria ha estat

elaborada tenint en compte totes les aportacions de tota la comunitat educativa i ha estat presentada i aprovada per Claustre el dia 28 de juny

de 2021 i per Consell escolar dia 7 de juliol de 2021

2-REFERÈNCIES NORMATIVES

● Llei orgànica 2/2006 de 3 de maig d’Educació, modificada a la LO 8/2013 de 9 de desembre per a la millora de la qualitat educativa
● Decret 119/2002 de 27 de setembre per qual s’aprova el reglament orgànic de les escoles públiques d’educació infantil i d’educació

primària
● Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de dia 21 de juliol de 2014 per la qual es desplega el currículum d'educació

primària a les Illes Balears.
● Decret 67/2008, de 6 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària, i

l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.
● Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s'estableix el currículum de l'educació infantil a les Illes Balears.
● Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 2 de febrer de 2009, sobre l'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat d'educació infantil a

les Illes Balears.
● Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris

sostinguts amb fons públics.
● Decret 32/2014 de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears.
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● Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 6 de març de 2015 sobre l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes de
l’educació primària a les Illes Balears.

3-ANÀLISIS DELS RESULTATS ACADÈMICS EN RELACIÓ AMB LA MILLORA DEL RENDIMENT ACADÈMIC  I PROPOSTES PER A LA
SEVA MILLORA EN RELACIÓ A:

A efectes d’ analitzar i valorar el grau de compliment/assoliment d’ allò que es fixava a la PGA, es valora en quatre nivells: nivell 1: gens
assolit, nivell 2: poc assolit, nivell 3: molt assolit, nivell 4: totalment assolit.

3.1-PROMOCIÓ I TITULACIÓ:

OBJECTIUS
PROPOSATS

INDICADORS
D’ASSOLIMENT

GRAU D’ ASSOLIMENT
1-4

PROPOSTES DE
MILLORA

4T EI Aconseguir més d’un 60%
d’aprovats a cada
matèria/grup

Nombre d’alumnat que
promociona

4 Poder reprendre el treball
per ambients i d’aquesta
manera treballar més
diversitat de propostes.
Tornar a treballar
cooperativament i
comptar amb els
apadrinaments.

5È EI Aconseguir més d'un 60%
d’ aprovats a cada
matèria/grup

Nombre d'alumnes que
promociona

4 Poder reprendre els
ambients, tallers i
desdoblar els grups per
dur a terme un
aprenentatge més
individualitzat.

6È EI Aconseguir més d'un 60%
d’ aprovats a cada

Nombre d'alumnes que
promociona

4 Poder reprendre els
ambients, tallers i
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matèria/grup desdoblar els grups per
dur a terme un
aprenentatge més
individualitzat.

1ER EP Aconseguir més d'un 60%
d’ aprovats a cada
matèria/grup

Nombre d'alumnes que
promociona

4 Poder retornar a
l’aprenentatge cooperatiu
i col·laboratiu. Potenciar
la lectura.Especialitats.

2ON EP Aconseguir més d’ un
60% d'aprovats a cada
matèria/grup

Nombre d'alumnes que
promociona

4 Poder retornar a
l’aprenentatge cooperatiu
i col·laboratiu.
Potenciar la lectura i la
comprensió lectora.
Especialitats.

3ER EP Aconseguir més d'un 60%
d’ aprovats a cada
matèria/grup

Nombre d'alumnes que
promociona

3 Més suport
individualitzati/o
desdoblar grups.
Indagar més amb
l’expressió escrita
sobretot la part de dictat i
redacció.
Poder retornar a
l’aprenentatge cooperatiu
i col·laboratiu.
Que els especialistes
tornin a fer la seva
especialitat.
Potenciar la lectura i la
seva comprensió.

4T EP Aconseguir més d'un 60%
d’ aprovats a cada

Nombre d'alumnes que
promociona

4 Més suport individualitzat
i/o desdoblar grups.
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matèria/grup Indagar més amb
l’expressió escrita
sobretot la part de dictat i
redacció.
Poder retornar a
l’aprenentatge cooperatiu
i col·laboratiu.
Que els especialistes
tornin a fer la seva
especialitat.
Potenciar la lectura i la
seva comprensió.
Indagar amb les fraccions
i estadística.

5È EP Aconseguir més d'un 60%
d’ aprovats a cada
matèria/grup

Nombre d'alumnes que
promociona

4 Poder tornar a
l’aprenentatge cooperatiu
i col·laboratiu.Potenciar la
lectura, per promoure la
bona comprensió oral i
escrita.

6È EP Aconseguir més d'un 60%
d’ aprovats a cada
matèria/grup

Nombre d'alumnes que
promociona

4 Poder tornar a
l’aprenentatge cooperatiu
i col·laboratiu.
Potenciar la lectura, per
promoure la bona
comprensió oral i escrita.
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3.2-RESULTATS GLOBALS PER ASSIGNATURES I GRUPS:

EDUCACIÓ INFANTIL

OBSERVACIONS GENERALS DEL GRUP

4rt EI: Ha estat un grup que no ha presentat gaires dificultats a l’hora d'assolir els objectius, sols un infant magrebí ha duit un ritme un poc
més lent a l’hora del treball de la lectura i escriptura.

Grup atent, que ha gaudit de tot el proposat, i participatiu en tot allò que se'ls ha presentat..
En quant a comportament i seguiment de normes, s’ha hagut de treballar bastant; hi ha algun alumne que ha presentat episodis de manca

de control d’emocions i rabietes fortes.

5è i 6è EI: En general, s’han aconseguit els objectius proposats. S’han hagut de treballar molt les normes i les emocions ja que hi ha alguns
infants que els costa regular la seva conducta i gestionar les seves emocions. Els infants s’han implicat molt amb el projecte d’aula.

ÀREA DE LLENGUATGE,
COMUNICACIÓ I
REPRESENTACIÓ

OBJECTIUS
PROPOSATS

INDICADORS
D’ASSOLIMENT

GRAU D’ASSOLIMENT

1-4

4T EI - Ser capaç de
comunicar-se
oralment.

- Participar en
diferents
situacions
comunicatives

- Es comunica
oralment tant amb
els companys com
amb els adults?

- Participa de forma
activa en diferents
situacions
comunicatives?

4

3

3
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- Enriquir
progressivament
el seu vocabulari

- Expressar
sentiments,
emocions,
desitjos… tant
oralment com a
través d’altres
formes
d’expressió

- Reconèixer i
escriure el seu
propi nom i
identificar-ne
algun altre dels
companys

- Iniciar-se en el
coneixement dels
diferents fonemes

- Endinsar-se en el
coneixement del
llenguatge artístic
(com a instrument
d’expressió;
coneixement
d’obres

- Utilitza cada cop
un vocabulari més
ampli a l’hora
d’expressar-se?

- És capaç
d’expressar de
forma adient els
seus sentiments,
emocions…?

- Reconeix el seu
propi nom?

- L’escriu de forma
adient amb o
sense model?

- Identifica el nom
d’algun dels seus
companys?

- Distingeix algun
dels fonemes
treballats?

- Gaudeix i participa
a l’hora
d’expressar-se
artísticament?

3

4

4

3

3

4
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artístiques…)

5È EI Els resultats han estat
positius, la gran majoria
d’infants coneixen quasi
tots els fonemes i les
saben representar.

Són capaços de
comunicar-se amb un
llenguatge que tingui una
estructura i forma
correcta.

Els infants han treballat el
llenguatge artístic a través
de diferents tècniques:
estampació, aquarel·la,
modelatge, buf…

Pel que fa l’expressió
corporal, s’ha treballat a
partir del cant, la dansa,
les salutacions i jocs
realitzats a les sessions
de psicomotricitat.

També s’han treballat els
poemes i les glosses a
través de les festivitats.

A través de contes, jocs i
làmines d’art s’han
treballat les habilitats de

- Conèixer els
fonemes del seu
nom i dels seus
companys/es.

- Ser capaç de
comunicar-se
oralment utilitzant
una estructura
correcta.

- Conèixer diferents
maneres
d’expressar-se.

- Aprendre diferents
tècniques
artístiques.

- Participar en
diversos jocs
psicomotrius.

- Iniciar-se en les
habilitats de
pensament.

- Participar de
manera activa a
les sessions de
consciència
fonològica.

- Coneix els
fonemes del seu
nom i dels seus
companys/es?

- És capaç de
comunicar-se
correctament de
forma oral?

- Coneix diferents
maneres
d’expressar-se?

- Ha après diferents
tècniques
artístiques?

- Participa en els
diversos jocs
psicomotrius?

- S’ha iniciat en les
habilitats de
pensament?

- Participa de
manera activa a
les sessions de
consciència
fonològica?

3

3

4

4

4

3

3
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pensament: raonament,
hipòtesi…

Setmanalment, s’han dut
a terme una sessió de
consciència fonològica on
s’han treballat diferents
jocs d’endevinalles, de
descripció, de crear
contes senzills, etc.

6È EI Els resultats han estat
positius, la gran majoria
d’infants coneixen quasi
tots els fonemes i les
saben representar.

Són capaços de
comunicar-se amb un
llenguatge que tingui una
estructura i forma
correcta.

Els infants han treballat el
llenguatge artístic a través
de diferents tècniques:
estampació, aquarel·la,
modelatge, buf…

Pel que fa l’expressió
corporal, s’ha treballat a
partir del cant, la dansa,
les salutacions i jocs
realitzats a les sessions

- Conèixer quasi
tots els fonemes.

- Ser capaç de
comunicar-se
oralment utilitzant
una estructura
correcta.

- Utilitzar un
vocabulari més
complexe a les
converses.

- Conèixer diferents
maneres
d’expressar-se.

- Aprendre diferents
tècniques
artístiques.

- Participar en
diversos jocs
psicomotrius.

- Iniciar-se en les
habilitats de
pensament.

- Coneix quasi tots
els fonemes?

- És capaç de
comunicar-se
correctament de
forma oral?

- Utilitza vocabulari
més complexe a
l’hora de
conversar?

- Coneix diferents
maneres
d’expressar-se?

- Ha après diferents
tècniques
artístiques?

- Participa en els
diversos jocs
psicomotrius?

- S’ha iniciat en les
habilitats de
pensament?

- Participa de

3

3

3

4

4

4

3
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de psicomotricitat.

També s’han treballat els
poemes i les glosses a
través de les festivitats.

A través de contes, jocs i
làmines d’art s’han
treballat les habilitats de
pensament: raonament,
hipòtesi...

Setmanalment, s’han dut
a terme una sessió de
consciència fonològica on
s’han treballat jocs
d’endevinalles, de
descripció, de crear
contes senzills, etc.

- Participar de
manera activa a
les sessions de
consciència
fonològica.

manera activa a
les sessions de
consciència
fonològica?

3

ÀREA DE
CONEIXEMENT DE SÍ
MATEIX I AUTONOMIA
PERSONAL

4T EI - Conèixer els
diferents hàbits i
rutines
quotidianes,
participar-hi de
forma autònoma.

- Conèixer les

- Coneix els
diferents hàbits i
rutines diàries?

- Participa de forma
autònoma en les
diferents
activitats?

- Coneix les normes

4

4

3
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normes de l’aula i
centre i respectar
aquestes.

- Conèixer el seu
cos (les diferents
parts, les funcions
d’aquestes…)

- Representar
progressivament
la figura humana

- Gestionar les
emocions

- Participar de les
diferents activitats
de pràctica
psicomotriu

de l’aula i les
compleix?

- Coneix les
diferents parts del
cos?

- Representa la
figura humana
plasmant-hi les
parts més
importants?

- Gestiona les seves
emocions?

- Participa
activament de les
activitats
psicomotrius?

4

3

3

4

5È EI S’han treballat els hàbits i
les rutines. La gran
majoria les coneix i hi
participa de manera
autònoma.

Per tal de crear un bon
clima d’aula, s’han
establert unes normes en
comú.

- Conèixer les
rutines i els hàbits,
participant de
manera
autònoma.

- Conèixer i
respectar les
normes d’aula.

- Representar la
figura humana.

- Aprendre a

- Coneix les rutines i
els hàbits?
Participa de
manera
autònoma?

- Coneix i respecta
les normes d’aula?

- Representa la
figura humana?

- Identifica i
gestiona les seves

4

3

3

3
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A partir de diferents
dinàmiques d’aula, s’ha
treballat la figura humana.

A través dels contes i de
les diferents situacions
que han sorgit a l’aula,
s’han treballat les
emocions.

identificar i
gestionar les
seves emocions.

emocions?

6È EI S’han treballat els hàbits i
les rutines. La gran
majoria les coneix i hi
participa de manera
autònoma.

Per tal de crear un bon
clima d’aula, s’han
establert unes normes en
comú.

Per tal de crear un bon
clima d’aula, s’han
establert unes normes en
comú.

A partir de diferents
dinàmiques d’aula, s’ha
treballat la figura humana.

A través dels contes i de
les diferents situacions
que han sorgit a l’aula,
s’han treballat les

- Conèixer les
rutines i els hàbits,
participant de
manera
autònoma.

- Conèixer i
respectar les
normes d’aula.

- Representar la
figura humana i
diferenciar les
seves parts (cap,
tronc i
extremitats).

- Aprendre a
identificar i
gestionar les
seves emocions i
la dels altres.

- Coneix les rutines i
els hàbits?
Participa de
manera
autònoma?

- Coneix i respecta
les normes d’aula?

- Representa la
figura humana
diferenciant cap,
tronc i extremitats?

- Identifica les seves
emocions i la dels
altres? Sap
gestionar-les?

4

3

3

3
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emocions.

ÀREA DE
CONEIXEMENT DE
L’ENTORN

4T EI - Observar i
explorar l’entorn
proper.

- Tenir cura del
medi social i
natural

- Participar de les
diferents activitats
i sortides
proposades

- Conèixer diferents
manifestacions
culturals, tant
pròpies de les Illes
Balears com a
d’altres cultures.

- Conèixer els
nombres de l’1 al
3

- Relacionar
correctament les
grafies dels
nombres amb les

- Gaudeix observant
i explorant el
medi?

- Té cura dels
objectes, animals i
medi en general?

- Participa en les
activitats i sortides
proposades?

- Coneix algunes
festes
característiques de
les Illes, i alguna
característica
d’altres cultures?

- Identifica i coneix
els nombres
1-2-3?

- Relaciona el
nombre amb la
quantitat
corresponent?

4

3

4

4

4

4
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quantitats que
representen

- Conèixer formes
geomètriques
bàsiques (rodona,
quadrat, triangle)

- Iniciar-se en
nocions bàsiques
de mesura, temps
i espai.

- Participar de
forma activa en el
treball dels
projectes

Religió:
- Crear noves

dinàmiques per
treballar de forma
més vivencial i
creativa.

- Elaborar material
més atractiu i no
caure amb la
repetició.

- Aprofitar més les
situacions que es
produeixen dins
l’aula entre iguals
per treballar

- Coneix les formes
treballades?

- Coneix algunes de
les nocions
bàsiques de
mesura, temps i
espai?

- Participa en els
projectes duts a
terme al llarg del
curs?

Els resultats  han estat
molt positius.

3

3

4
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alguns continguts.

5È EI Al llarg del curs, s’han fet
diferents sortides a
l’entorn proper i algunes
activitats
complementàries.

S’han presentat els
nombres de l’1 al 6 a
través de contes, jocs
manipulatius, TICS i
dinàmiques d’aula.

A partir de contes i jocs
manipulatius, s’han
treballat colors, formes
geomètriques i seriacions
de dos o tres elements.

S’ha introduït estadística i
càlcul mental a través de
jocs manipulatius i del seu
entorn proper.

S’han dut a terme un
projecte sobre els
volcans, a partir dels seus
interessos i curiositats.

- Participar a les
activitats i sortides
proposades.

- Conèixer i
representar els
nombres de l’1 al
6.

- Relacionar
quantitat i grafia.

- Conèixer els
colors.

- Identificar les
formes
geomètriques
bàsiques (cercle,
triangle i quadrat).

- Ser capaç de
realitzar
seriacions de dos
o tres elements.

- Iniciar-se al càlcul
mental.

- Participar en la
realització de les
tasques del
projecte.

- Ha participat a les
sortides i activitats
proposades?

- Coneix i
representa els
nombres de l’1 al
6?

- Relaciona
quantitat i grafia?

- Coneix els colors?
- Identifica les

formes
geomètriques
bàsiques?

- És capaç de
realitzar seriacions
de dos o tres
elements?

- S’ha iniciat al
càlcul mental?

- Participa en la
realització de les
tasques del
projecte?

4

3

3
4
3

3

3

3

3
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A les sessions de Religió,
s’han treballat les
emocions i els valors
mitjançant els contes, el
joc i les diferents
situacions que han sorgit
a l’aula.

Religió:
- Crear noves

dinàmiques per
treballar de forma
més vivencial i
creativa.

- Elaborar material
més atractiu i no
caure amb la
repetició.

- Aprofitar més les
situacions que es
produeixen dins
l’aula entre iguals
per treballar
alguns continguts.

Els resultats  han estat
molt positius.

6È EI Al llarg del curs, s’han fet
diferents sortides a
l’entorn proper i algunes
activitats
complementàries.

S’han presentat els
nombres de l’1 al 10 a
través de contes, jocs
manipulatius, TICS i
dinàmiques d’aula.

A partir de contes i jocs
manipulatius, s’han
treballat colors, formes
geomètriques i seriacions

- Participar a les
activitats i sortides
proposades.

- Conèixer i
representar els
nombres de l’1 al
10.

- Relacionar
quantitat i grafia.

- Conèixer els
colors.

- Identificar les
formes
geomètriques
bàsiques (cercle,

- Ha participat a les
sortides i activitats
proposades?

- Coneix i
representa els
nombres de l’1 al
10?

- Relaciona
quantitat i grafia?

- Coneix els colors?
- Identifica les

formes
geomètriques
bàsiques?

- És capaç de

4

3

3
4
3
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de tres o quatre elements.

S’han introduït sumes
senzilles, estadística i
càlcul mental a través de
jocs manipulatius i del seu
entorn proper.

S’han dut a terme un
projecte sobre els
volcans, a partir dels seus
interessos i curiositats.

A les sessions de Religió,
s’han treballat les
emocions i els valors
mitjançant els contes, el
joc i les diferents
situacions que han sorgit
a l’aula.

triangle, quadrat i
rectangle).

- Ser capaç de
realitzar
seriacions de tres
o quatre elements.

- Iniciar-se en la
suma i al càlcul
mental.

- Participar en la
realització de les
tasques del
projecte.

Religió:
- Crear noves

dinàmiques per
treballar de forma
més vivencial i
creativa.

- Elaborar material
més atractiu i no
caure amb la
repetició.

- Aprofitar més les
situacions que es
produeixen dins
l’aula entre iguals
per treballar
alguns continguts.

realitzar seriacions
de tres o quatre
elements?

- S’ha iniciat a la
suma i al càlcul
mental?

- Participa en la
realització de les
tasques del
projecte?

Els resultats  han estat
molt positius.

3

3

3

3

PROPOSTES DE MILLORA

Aquest curs degut a la situació actual de grup-bimbolla s’han fet sessions conjuntes valors i religió excepte en algun moment puntual. Això
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ha fet canviar les dinàmiques de la classe de religió, ja que no s'han pogut treballar alguns punts del currículum de l’assignatura. Per tant
seria recomanable pel curs vinent poder tenir només als alumnes de religió.

Aquest curs com ha estat un any marcat per la situació COVID la participació de les famílies s’ha vist molt afectada, pel proper curs seria
important poder realitzar propostes on les famílies puguin estar més presents dins la vida d’aula i d’escola.

Un aspecte que volem destacar com a molt positiu i que seria interessant continuar són les activitats complementàries amb l’educadora
social. Els infants s’ho passan molt bé.

Un altre aspecte a millorar serien els patis, seria recomanable poder fer ús de l’arener i a més introduir nous materials de pati com puguin
ser rodes, cuineta, etc.

Continuar realitzant els tallers de consciència fonològica.

Poder tornar a realitzar les activitats d’apadrinament tant amb els alumnes del propi centre, com amb les persones de la 3ra edat.

Seguir amb les activitats conjuntes amb la biblioteca municipal.

Reprendre el treball per ambients podent gaudir d’espais més amplis, espais diferents a l’aula.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1ER EP

OBSERVACIONS GENERALS DEL GRUP

Els resultats han estat, en general, bastants bons, però s'ha de tenir en compte que el fet d’haver de treballar els continguts no treballats el
curs anterior ha suposat un endarreriment en l’avanç del continguts del curs actual

20



ASSIGNATURA OBJECTIUS
PROPOSATS

INDICADORS
D’ASSOLIMENT

GRAU D'ASSOLIMENT
1-4

PROPOSTES DE
MILLORA

LLENGUA CATALANA

LLENGUA CASTELLANA

- Fer ús de la llengua per
participar en diverses
situacions comunicatives

-Comprendre discursos
orals i escrits que es
presenten en l’àmbit
escolar i en el context
social

-Expressar-se oralment i
per escrit.

-Llegir

-Utilitzar les tecnologies
de l'informació i la
comunicació de manera
eficient i responsable

- Participar activament en
situacions  comunicatives
significatives de la vida
escolar, tant espontànies
com dirigides.

- Utilitzar adequadament
les estratègies i les
normes que regeixen
l’intercanvi comunicatiu
oral.

-Conèixer la
correspondència entre
fonemes i grafies en
contextos de lectures
significatives

- Llegir textos breus.

-Interioritzar i aplicar les
normes ortogràfiques
bàsiques.

-Elaborar i presentar les
feines valorant-ne la
claredat, l’ordre i la
netedat.

- Utilitzar les tecnologies
de l'informació i la

4

3

3

3

3

3

3

LLENGUA CATALANA:

Les activitats en grup
milloren molt l’efectivitat
de l’aprenentatge.
Reforçar l’aprenentatge
de la llengua catalana
amb diferents activitats
d’expressió oral i escrita.
Continuar amb les
activitats en col·laboració
amb la biblioteca de
Búger.
Incloure la proposta de
l’Eduteca (aquest any no
s’ha pogut posar en
marxa)

LLENGUA CASTELLANA

Continuar treballant la
llengua castellana des de
diferents àmbits i
aspectes, amb un sentit
pràctic i treballar
l’expressió oral en lengua
castellana.
Incloure  la proposta de
l’Eduteca (aquest any no
s’ha pogut posar en
marxa)
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comunicació com a
instrument d’aprenentatge
en tasques senzilles.

LLENGUA ANGLESA -Aconseguir que
l’aprenentatge de l’anglès
sigui motivador.
-Valorar la llengua
estrangera com a
instrument d’aprenentatge
de diferents continguts.
-Fer que l’anglès formi
part del conjunt de
llengües que es parlen
habitualment en el
context de l’aula.
-Continuar desenvolupant
les habilitats orals i
auditives dels alumnes
per tal de que incorporin
un aprenentatge i el
puguin transferir.
-Activar i desenvolupar la
dimensió oral de la
llengua estrangera a
partir de dramatitzacions,
role-plays, enquestes,
cançons, participació en
jocs, etc.

-Dur a terme una
metodología activa i
dinàmica.
-Presentar nou vocabulari
contextualitzat.

-Crear situacions de
comunicació a dins l’aula.

-Continuar oferint bons
models de pronunciació i
oportunitats per
practicar-los.

-Fer ús de cançons,
contes, jocs en anglès per
fomentar les habilitats
orals i auditives.

4

4

3

4

Poder tornar a introduir
dinàmiques dins l’aula
que permetin la interacció
entre els alumnes.

-Valorar el paper de les -Expressar verbalment el 2 Poder tornar als tallers de
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MATEMÀTIQUES

matemàtiques en la vida
quotidiana

-Expressar verbalment i
de forma raonada el
procés seguit per
solucionar problemes de
l’entorn proper

-Elaborar i emprar
instruments i estratègies
personals (aproximació,
estimació de càlculs
mentals, mesures,
orientació espacial...), per
fer prediccions i en la
resolució de problemes.

-Identificar formes
geomètriques de l’entorn
per comprendre i
descriure la realitat

procés que s’ha seguit en
la resolució d’un
problema.

- Identificar i resoldre
problemes de la vida
quotidiana  adequats  al
nivell i establir relacions
entre la realitat i les
matemàtiques.

-Identificar i escriure les
grafies de les xifres.

-Conèixer, utilitzar i
automatitzar algoritmes
de la suma, la resta.

-Conèixer les unitats més
usuals de la mesura del
temps i saber l’hora en
els dos tipus de rellotge.

-Identificar figures planes
i cossos geomètrics
senzills en imatges o
materials de l’entorn.

3

3

3

2

4

matemàtiques multinivells
per grups heterogenis
que afavoreixen un millor
aprenentatge i adopció
d’estratègies
d’aprenentatge i de
resolució de problemes
(que no conflictes)
Continuar amb les
plataformes ja treballades
com el Classroom o el
thatquiz
Afegir noves apps a
l’àrea.

CIÈNCIES SOCIALS

-Participar activament en
activitats de grup,
desenvolupant habilitats
socials que condueixin a
adoptar un comportament

-Valorar la diversitat
cultural, social, política i
lingüística de l’Estat
espanyol, i respectar les
diferències.

3 El fet de treballar per
projectes fa que es
puguin flexibilitzar els
continguts a treballar i
això ajuda en el
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responsable, constructiu,
solidari i dialogant,
respectant els principis
bàsics del funcionament
democràtic.

-Prendre consciència de
la pertinença a grups
socials i culturals amb
característiques pròpies i
valorar l’enriquiment que
suposen les diverses
cultures que integren el
món sobre la base d’uns
valors compartits i la
necessitat de respecte pel
docent, pels companys i
pels drets humans
- Participar en l’elaboració
i l’avaluació de treballs
d’investigació relacionats
amb aspectes rellevants
de l’entorn social i
cultural, amb la
conservació del medi i del
patrimoni i amb les
accions solidàries tant
individualment com en
grup.

-Distingir els principals
trets de la població de les
Illes Balears.

-Descriure l’organització
territorial de les Illes
Balears i de l’Estat
espanyol.

-Valorar la feina en equip,
mostrar actituds de
cooperació i participació
responsable i acceptar les
diferències amb respecte
i tolerància vers les idees
i aportacions alienes en
els diàlegs i debats.

-Valorar la importància
dels museus, llocs i
monuments històrics com
a espais on s’ensenya i
s’aprèn, mostrar una
actitud de respecte cap a
l’entorn i la seva cultura i
apreciar l’herència
cultural.

2

2/3

3

3

desenvolupament del
currículum establert. És
una metodologia
engrescadora i que
facilita l’aprenentatge de
tot l’alumnat d’acord amb
les seves capacitats i
afavoreix aprenentatges
més significatius.
Per tant, hem de dir que
els resultats, en general,
han estat positius.Per
tant, es recomana seguir
amb el treball per
projectes.

CIÈNCIES  NATURALS -Conèixer el cos humà i el
seu funcionament per
ajudar a construir la
pròpia identitat i

-Identificar i localitzar les
parts del cos humà i
alguns òrgans implicats
en les funcions vitals.

3
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autonomia personal i les
relacions amb els altres.

-Respectar els hàbits de
salut i de prevenció de
malalties i accidents, i
comportar-s’hi d’acord per
evitar els efectes nocius
de conductes
irresponsables que poden
perjudicar-la.

-Observar els éssers vius
i la seva relació amb el
medi.

-Analitzar la intervenció
humana en el medi fent
una valoració crítica i
fomentant actituds de
protecció i conservació de
l’entorn.

-Conèixer el
funcionament del cos
humà: les funcions vitals
de respiració, nutrició
i relació.

-Relacionar la bona salut
amb els hàbits i estils de
vida saludables: bona
alimentació, descans,
exercici físic, prevenció
de malalties i higiene
personal.

-Emprar alguns mitjans
tecnològics, respectar les
normes d’ús, de seguretat
i de manteniment dels
materials de treball,
mostrar interès per
l’observació i l’estudi dels
éssers vius i tenir hàbits
de respecte i cura cap als
éssers vius.

3

3

3

MÚSICA Conèixer, valorar, gaudir i
respectar les diferents
manifestacions artístiques
del patrimoni cultural
propi de les Illes Balears i
d’altres indrets del món.

Aprofitar la

.-Conèixer exemples
d’obres variades de la
nostra cultura i d’altres
per valorar el patrimoni
musical, donar
importància al fet que es
mantengui i difongui, i
aprendre el respecte amb

3 Haver de treballar
continguts que no són de
la pròpia especialitat és
molt complicat.  El mestre
especialista ha donat
material abundant. De
totes maneres, estem
satisfetes amb les feines i
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multiculturalitat social que
ens envolta per enriquir i
ampliar el nostre bagatge
artístic

Desenvolupar una actitud
d’autoconfiança i de
respecte amb la
producció artística
personal i aliena, i
promoure capacitats de
diàleg per rebre i
expressar crítiques i
opinions constructives

Participar en situacions
de contacte directe amb
les obres musicals i
plàstiques i conèixer
algunes de les
professions dels àmbits
artístics, actuant de
manera correcta i
respectuosa i evitant
actituds estereotipades o
que impliquin
discriminació

què s’han d’afrontar les
audicions i
representacions.

-Explorar i utilitzar les
possibilitats sonores i
expressives de diferents
materials, instruments i
dispositius electrònics.

-Adquirir capacitats
expressives i creatives
que ofereixen l’expressió
corporal i la dansa, i
gaudir de la seva
interpretació com una
forma d’interacció social.

3

3

els resultats obtinguts.Tot
i això seria convenient per
al curs que ve es
poguessin impartir les
especialitats.

PLÀSTICA -Conèixer, valorar, gaudir
i respectar les diferents
manifestacions artístiques
del patrimoni cultural
propi de les Illes Balears i
d’altres indrets del món.

-Elaboració amb imatges,
utilitzant diferents
procediments, de còmics,
cartells, murals,
cromos…, havent-ne
observat prèviament

3
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-Aprofitar la
multiculturalitat social que
ens envolta per enriquir i
ampliar el nostre bagatge
artístic.

-Explorar i conèixer
materials i instruments
diversos, i adquirir
tècniques i codis
específics dels diferents
llenguatges artístics per
utilitzar-los amb finalitats
expressives i
comunicatives, lúdiques i
creatives

- Participar en situacions
de contacte directe amb
les obres musicals i
plàstiques i conèixer
algunes de les
professions dels àmbits
artístics, actuant de
manera correcta i
respectuosa i evitant
actituds estereotipades o
que impliquin
discriminació.

alguns de la vida
quotidiana de les Illes

-Reconeixement d’una
pel·lícula d’animació.

- Experimentació sobre
les possibilitats plàstiques
i expressives d’elements
naturals i artificials.

- Manipulació de les
possibilitats del color,
mesclant diverses classes
de pintura i apreciant els
resultats sobre diferents
suports.

-Construcció d’estructures
senzilles.

-Manipulació de materials
i aplicació a les
representacions
plàstiques.

- Creació d’obres
senzilles amb tècniques
mixtes segons un procés
planificat

-Gaudiment de les
possibilitats que ofereixen
els diferents museus i

4

3

3

4

3

3

1 (per la situació de
pandèmia)
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altres indrets culturals de
les Illes.

-Gaudi d’algunes de les
obres més
representatives dels
artistes més destacats de
les Illes Balears (pintors,
escultors…).

2

EF -Conèixer, acceptar i
valorar el propi cos, les
seves possibilitats de
moviment i l’activitat física
com a mitjà
d’aprenentatge i diversió,
de coneixement personal
i de sentir-se bé amb un
mateix i amb els altres.

-Apreciar l’activitat física
per al benestar i
manifestar una actitud
responsable cap a un
mateix, cap als
altres i cap a l’entorn, i
reconèixer els efectes de
l’exercici físic, del
descans, de la higiene, de
l’alimentació, de la
relaxació i dels hàbits de
postura sobre la salut.

- Emprar els recursos

-Resoldre solucions
motrius amb diversitat
d’estímuls i
condicionants
espaciotemporals,
seleccionant i combinant
les habilitats motrius
bàsiques i adaptant-les a
les condicions establertes
de forma eficaç.

-Valorar, acceptar i
respectar la pròpia realitat
corporal i la dels altres,
mostrant una actitud
reflexiva i crítica.

-Utilitzar els recursos
expressius del cos i el
moviment per comunicar
sensacions, emocions i
idees.

-Identificar la importància

3

3

4

4

Haver de treballar
continguts que no són de
la pròpia especialitat és
molt complicat De totes
maneres, estem
satisfetes amb les feines i
els resultats obtinguts.Tot
i això seria convenient
que per al curs que ve hi
pogués haver
especialitats.
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expressius del cos i del
moviment, de forma
estètica, creativa i
autònoma, comunicant i
comprenent sensacions,
emocions i idees.

-Participar en activitats
físiques establint
relacions de cooperació
per assolir objectius
comuns, resolent
mitjançant el diàleg els
conflictes que puguin
sorgir i evitant
discriminacions per
qüestions personals, de
gènere, socials i/o
culturals així com també
les conductes violentes

-Conèixer, valorar,
practicar i transmetre els
jocs tradicionals de les
Illes Balears com a
elements
característics de la nostra
cultura.

de  la prevenció, la
recuperació i les mesures
de seguretat en la
pràctica de l’activitat
física.

-Conèixer i valorar la
diversitat  d’activitats
físiques, esportives i
expressives.

-Demostrar un
comportament personal i
social responsable,
respectant-se un mateix i
els altres en les activitats
físiques i els jocs,
acceptant les normes i
regles establertes i
actuant amb interès,
iniciativa individual i
treball en equip.

-Coneix els jocs populars
de l’entorn i les
diferències,
característiques i/o
relacions entre jocs
populars, esports i
activitats a la naturalesa.

3

3

3

RELIGIÓ/VALORS - Crear noves
dinàmiques per
treballar de forma

Els resultats globals,  han
estat molt positius.
L’alumnat aprovat és d’un

3 Aquest curs degut a la
situació actual de
grup-bimbolla s’han fet
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més vivencial i
creativa.

- Elaborar material
més atractiu i no
caure amb la
repetició.

- Aprofitar més les
situacions que es
produeixen dins
l’aula entre iguals
per treballar
alguns continguts.

100%. sessions conjuntes valors
i religió excepte en algun
moment puntual. Això ha
fet canviar les dinàmiques
de la classe de religió, ja
que no s'han pogut
treballar alguns punts del
currículum de
l’assignatura. Per tant
seria recomanable pel
curs vinent poder tenir
només als alumnes de
religió.

2ON EP

OBSERVACIONS GENERALS DEL GRUP

ASSIGNATURA OBJECTIUS
PROPOSATS

INDICADORS
D’ASSOLIMENT

GRAU D’ ASSOLIMENT
1-4

PROPOSTES DE
MILLORA

LLENGUA CATALANA

- Fer ús de la llengua per
participar en diverses
situacions comunicatives

-Comprendre discursos
orals i escrits que es
presenten en l’àmbit
escolar i en el context
social

-Expressar-se oralment i
per escrit.

- Participar activament en
situacions  comunicatives
significatives de la vida
escolar, tant espontànies
com dirigides.

- Utilitzar adequadament
les estratègies i les
normes que regeixen
l’intercanvi comunicatiu
oral.

4

3

Els resultats han estat,
en general, bastants
bons.
El fet d’haver de treballar
els continguts no
treballats el curs anterior
ha suposat un
endarreriment en l’avanç
del continguts del curs
actual. Es necessari partir
de les avaluacions
inicials, el curs que ve,
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LLENGUA CASTELLANA
-Llegir

-Utilitzar les tecnologies
de la informació i la
comunicació de manera
eficient i responsable

-Conèixer la
correspondència entre
fonemes i grafies en
contextos de lectures
significatives

- Llegir textos breus.

-Interioritzar i aplicar les
normes ortogràfiques
bàsiques.

-Elaborar i presentar les
feines valorant-ne la
claredat, l’ordre i la
netedat.

- Utilitzar les tecnologies
de la informació i la
comunicació com a
instrument d’aprenentatge
en tasques senzilles.

3

3

3

3

3

per saber a quin nivell es
troben exactament els
alumnes.

LLENGUA ANGLESA -Aconseguir que
l’aprenentatge de l’anglès
sigui motivador.
-Valorar la llengua
estrangera com a
instrument d’aprenentatge
de diferents continguts.
-Fer que l’anglès formi
part del conjunt de
llengües que es parlen
habitualment en el

-Dur a terme una
metodología activa i
dinàmica.
-Presentar nou vocabulari
contextualitzat.

-Crear situacions de
comunicació a dins l’aula.

4

4

3

Poder tornar a introduir
dinàmiques dins l’aula
que permetin la interacció
entre els alumnes.

Introduir més
reproduccions i
produccions pròpies
escrites.
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context de l’aula.
-Continuar desenvolupant
les habilitats orals i
auditives dels alumnes
per tal de que incorporin
un aprenentatge i el
puguin transferir.
-Activar i desenvolupar la
dimensió oral de la
llengua estrangera a
partir de dramatitzacions,
role-plays, enquestes,
cançons, participació en
jocs, etc.

-Continuar oferint bons
models de pronunciació i
oportunitats per
practicar-los.

-Fer ús de cançons,
contes, jocs en anglès per
fomentar les habilitats
orals i auditives.

4

4

MATEMÀTIQUES -Valorar el paper de les
matemàtiques en la vida
quotidiana

-Expressar verbalment i
de forma raonada el
procés seguit per
solucionar problemes de
l’entorn proper

-Elaborar i emprar
instruments i estratègies
personals (aproximació,
estimació de càlculs
mentals,
mesures, orientació

-Expressar verbalment el
procés que s’ha seguit en
la resolució d’un
problema.

- Identificar i resoldre
problemes de la vida
quotidiana  adequats  al
nivell i establir relacions
entre la realitat i les
matemàtiques.

-Identificar i escriure les
grafies de les xifres.

-Conèixer, utilitzar i

2

2

3

3

32



espacial...), per fer
prediccions i en la
resolució de problemes.

-Identificar formes
geomètriques de l’entorn
per comprendre i
descriure la realitat

automatitzar algoritmes
de la suma, la resta.

-Iniciar-se en la
multiplicació.

-Conèixer les unitats més
usuals de la mesura del
temps i saber l’hora en
els dos tipus de rellotge.

-Identificar figures planes
i cossos geomètrics
senzills en imatges o
materials de l’entorn.

2

3

3

CIÈNCIES  NATURALS -Conèixer el cos humà i el
seu funcionament per
ajudar a construir la
pròpia identitat i
autonomia personal i les
relacions amb els altres.

-Respectar els hàbits de
salut i de prevenció de
malalties i accidents, i
comportar-s’hi d’acord per
evitar els efectes nocius
de conductes
irresponsables que poden
perjudicar-la.

-Observar els éssers vius
i la seva relació amb el

-Identificar i localitzar les
parts del cos humà i
alguns òrgans implicats
en les funcions vitals.

-Conèixer el
funcionament del cos
humà: les funcions vitals
de respiració, nutrició
i relació.

-Relacionar la bona salut
amb els hàbits i estils de
vida saludables: bona
alimentació, descans,
exercici físic, prevenció
de malalties i higiene
personal.

3

3

3

El fet de treballar per
projectes fa que es
puguin flexibilitzar els
continguts a treballar i
això ajuda en el
desenvolupament del
currículum establert. És
una metodologia
engrescadora i que
facilita l’aprenentatge de
tot l’alumnat d’acord amb
les seves capacitats i
afavoreix aprenentatges
més significatius.
Per tant, hem de dir que
els resultats, en general,
han estat positius i que és
recomanable seguir amb
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medi.

-Analitzar la intervenció
humana en el medi fent
una valoració crítica i
fomentant actituds de
protecció i conservació de
l’entorn.

-Emprar alguns mitjans
tecnològics, respectar les
normes d’ús, de seguretat
i de manteniment dels
materials de treball,
mostrar interès per
l’observació i l’estudi dels
éssers vius i tenir hàbits
de respecte i cura cap als
éssers vius.

3
aquesta metodologia el
curs que ve.

CIÈNCIES SOCIALS -Participar activament en
activitats de grup,
desenvolupant habilitats
socials que condueixin a
adoptar un comportament
responsable, constructiu,
solidari i dialogant,
respectant els principis
bàsics del funcionament
democràtic.

-Prendre consciència de
la pertinença a grups
socials i culturals amb
característiques pròpies i
valorar l’enriquiment que
suposen les diverses
cultures que integren el
món sobre la base d’uns
valors compartits i la
necessitat de respecte pel
docent, pels companys i

-Valorar la diversitat
cultural, social, política i
lingüística de l’Estat
espanyol, i respectar les
diferències.

-Distingir els principals
trets de la població de les
Illes Balears.

-Descriure l’organització
territorial de les Illes
Balears i de l’Estat
espanyol.

-Valorar la feina en equip,
mostrar actituds de
cooperació i participació
responsable i acceptar les
diferències amb respecte
i tolerància vers les idees
i aportacions alienes en

3

2

2/3

3
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pels drets humans
- Participar en l’elaboració
i l’avaluació de treballs
d’investigació relacionats
amb aspectes rellevants
de l’entorn social i
cultural, amb la
conservació del medi i del
patrimoni i amb les
accions solidàries tant
individualment com en
grup.

els diàlegs i debats.

-Valorar la importància
dels museus, llocs i
monuments històrics com
a espais on s’ensenya i
s’aprèn, mostrar una
actitud de respecte cap a
l’entorn i la seva cultura i
apreciar l’herència
cultural.

3

MÚSICA Conèixer, valorar, gaudir i
respectar les diferents
manifestacions artístiques
del patrimoni cultural
propi de les Illes Balears i
d’altres indrets del món.

Aprofitar la
multiculturalitat social que
ens envolta per enriquir i
ampliar el nostre bagatge
artístic

Desenvolupar una actitud
d’autoconfiança i de
respecte amb la
producció artística
personal i aliena, i
promoure capacitats de
diàleg per rebre i
expressar crítiques i

-Conèixer exemples
d’obres variades de la
nostra cultura i d’altres
per valorar el patrimoni
musical, donar
importància al fet que es
mantengui i difongui, i
aprendre el respecte amb
què s’han d’afrontar les
audicions i
representacions.

-Explorar i utilitzar les
possibilitats sonores i
expressives de diferents
materials, instruments i
dispositius electrònics.

-Adquirir capacitats
expressives i creatives
que ofereixen l’expressió

3

3

3

Haver de treballar
continguts que no són de
la pròpia especialitat és
molt complica, tot i que el
mestre especialista ha
donat material abundant.
De totes maneres, estam
satisfetes amb les feines i
els resultats obtinguts.
Poder tornar les sessions
de Música als
especialistes de música.
Activitas en grup per
facilitar l’aprenentatge i
compartir experiències.
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opinions constructives

Participar en situacions
de contacte directe amb
les obres musicals i
plàstiques i conèixer
algunes de les
professions dels àmbits
artístics, actuant de
manera correcta i
respectuosa i evitant
actituds estereotipades o
que impliquin
discriminació

corporal i la dansa, i
gaudir de la seva
interpretació com una
forma d’interacció social.

PLÀSTICA -Conèixer, valorar, gaudir
i respectar les diferents
manifestacions artístiques
del patrimoni cultural
propi de les Illes Balears i
d’altres indrets del món.

-Aprofitar la
multiculturalitat social que
ens envolta per enriquir i
ampliar el nostre bagatge
artístic.

-Explorar i conèixer
materials i instruments
diversos, i adquirir
tècniques i codis
específics dels diferents
llenguatges artístics per

-Elaboració amb imatges,
utilitzant diferents
procediments, de còmics,
cartells, murals,
cromos…, havent-ne
observat prèviament
alguns de la vida
quotidiana de les Illes

-Reconeixement d’una
pel·lícula d’animació.

- Experimentació sobre
les possibilitats plàstiques
i expressives d’elements
naturals i artificials.

- Manipulació de les
possibilitats del color,

3

4

4

4
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utilitzar-los amb finalitats
expressives i
comunicatives, lúdiques i
creatives

- Participar en situacions
de contacte directe amb
les obres musicals i
plàstiques i conèixer
algunes de les
professions dels àmbits
artístics, actuant de
manera correcta i
respectuosa i evitant
actituds estereotipades o
que impliquin
discriminació.

mesclant diverses classes
de pintura i apreciant els
resultats sobre diferents
suports.

-Construcció d’estructures
senzilles.

-Manipulació de materials
i aplicació a les
representacions
plàstiques.

- Creació d’obres
senzilles amb tècniques
mixtes segons un procés
planificat

-Gaudiment de les
possibilitats que ofereixen
els diferents museus i
altres indrets culturals de
les Illes.

-Gaudi d’algunes de les
obres més
representatives dels
artistes més destacats de
les Illes Balears (pintors,
escultors…).

4

4

4

1 (per la situació de
pandèmia)

2

EF -Conèixer, acceptar i
valorar el propi cos, les
seves possibilitats de

-Resoldre solucions
motrius amb diversitat
d’estímuls i

3 Haver de treballar
continguts que no són de
la pròpia especialitat és
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moviment i l’activitat física
com a mitjà
d’aprenentatge i diversió,
de coneixement personal
i de sentir-se bé amb un
mateix i amb els altres.

-Apreciar l’activitat física
per al benestar i
manifestar una actitud
responsable cap a un
mateix, cap als
altres i cap a l’entorn, i
reconèixer els efectes de
l’exercici físic, del
descans, de la higiene, de
l’alimentació, de la
relaxació i dels hàbits de
postura sobre la salut.

- Emprar els recursos
expressius del cos i del
moviment, de forma
estètica, creativa i
autònoma, comunicant i
comprenent sensacions,
emocions i idees.

-Participar en activitats
físiques establint
relacions de cooperació
per assolir objectius
comuns, resolent
mitjançant el diàleg els

condicionants
espaciotemporals,
seleccionant i combinant
les habilitats motrius
bàsiques i adaptant-les a
les condicions establertes
de forma eficaç.

-Valorar, acceptar i
respectar la pròpia realitat
corporal i la dels altres,
mostrant una actitud
reflexiva i crítica.

-Utilitzar els recursos
expressius del cos i el
moviment per comunicar
sensacions, emocions i
idees.

-Identificar la importància
de  la prevenció, la
recuperació i les mesures
de seguretat en la
pràctica de l’activitat
física.

-Conèixer i valorar la
diversitat  d’activitats
físiques, esportives i
expressives.

-Demostrar un
comportament personal i

3

4

4

3

3

molt complicat  De totes
maneres, estam
satisfetes amb les feines i
els resultats
obtinguts.Seria
convenient que el proper
curs hi pugui haver
especialitats.
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conflictes que puguin
sorgir i evitant
discriminacions per
qüestions personals, de
gènere, socials i/o
culturals així com també
les conductes violentes

-Conèixer, valorar,
practicar i transmetre els
jocs tradicionals de les
Illes Balears com a
elements
característics de la nostra
cultura.

social responsable,
respectant-se un mateix i
els altres en les activitats
físiques i els jocs,
acceptant les normes i
regles establertes i
actuant amb interès,
iniciativa individual i
treball en equip.

-Coneix els jocs populars
de l’entorn i les
diferències,
característiques i/o
relacions entre jocs
populars, esports i
activitats a la naturalesa.

3

RELIGIÓ/VALORS - Crear noves
dinàmiques per
treballar de forma
més vivencial i
creativa.

- Elaborar material
més atractiu i no
caure amb la
repetició.

- Aprofitar més les
situacions que es
produeixen dins
l’aula entre iguals
per treballar
alguns continguts.

Els resultats globals,  han
estat molt positius.
L’alumnat aprovat és d’un
100%.

3 Aquest curs degut a la
situació actual de
grup-bimbolla s’han fet
sessions conjuntes valors
i religió excepte en algun
moment puntual. Això ha
fet canviar les dinàmiques
de la classe de religió, ja
que no s'han pogut
treballar alguns punts del
currículum de
l’assignatura. Per tant
seria recomanable pel
curs vinent poder tenir
només als alumnes de
religió.
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3ER EP

OBSERVACIONS GENERALS DEL GRUP

Els resultats han estat, en general, bons, però s'ha de tenir en compte que el fet d’haver de treballar els continguts no treballats el curs
anterior ha suposat un gran esforç per tots per poder avançar en els continguts del curs actual. És un grup en petits problemes de cohesió
on a vegades s’han fet “subgrups” que han dut problemes lleus de comportament. Són un poc xerradors però en general són bons alumnes.
Hi ha una diversitat d’aprenentatge i de necessitats educatives que despunta , ha estat notablement complicat atendre de manera idònia a
l’alumnat.

ASSIGNATURA OBJECTIUS
PROPOSATS

INDICADORS
D’ASSOLIMENT

GRAU D'ASSOLIMENT
1-4

PROPOSTES DE
MILLORA

LLENGUA CATALANA - Millorar la
competència
lectora.

- Millorar l'expressió
escrita

- Millorar l'expressió
oral

- Adquirir
autonomia en les
tasques.

- Utilitzar les TAC
com a eina d’
aprenentatge.

- Millorar la
presentació de les
tasques (netedat,
presentació, bona

Els resultats globals:  han
estat positius.Han millorat
l'expressió escrita  i la
lectura però, encara hi ha
alguns alumnes que
mostren inseguretat i
necessiten que el docent
els hi expliqui allò que
“han de fer” davant un
enunciat.
Les mesures adoptades
han funcionat força bé. El
suport individual ens ha
ajudat per saber de
l’alumnat amb necessitats
quines mancances té fent
ús d’un full de seguiment
individualitzat. Així i tot,
amb aquestes mesures
adoptades hi ha alumnat
que puntualment no ha
arribat als objectius i li he

3 Degut a la situació que
ens ha tocat viure, la
mescla de dos cursos
diferents i la diversitat de
nivells tan diferenciada
que trobam en aquest
grup, no és la situació
ideal per dur a terme la
tasca docent. Alguna
proposta de millora:

- Més suport
especialitzat.

- Més implicació a
casa per
incentivar a l’infant
a la lectura.

- Ajuda per a les
famílies que no
dominen el nostre
idioma i no poden
ajudar als seus
fills/es
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lletra, marges)...

- Millorar la
comprensió oral.

- Ser conscient del
so d’alguns
fonemes (el so de
la “k”, de la “z”)...

hagut de posar tasca
extra per arribar-hi (tasca
a casa).

- Implicar-se més
amb el pla de
digitalització per
aprendre a
escriure, cercar

- Seguir
desenvolupant els
tallers.

- Seguir amb el Pla
lector

LLENGUA CASTELLANA - Millorar la
competència
lectora.

- Millorar l'expressió
escrita

- Millorar l'expressió
oral

- Adquirir
autonomia en les
tasques.

- Utilitzar les TAC
com a eina d’
aprenentatge.

- Millorar la
presentació de les
tasques (netedat,
presentació, bona

Les mesures adoptades
han funcionat força bé. El
suport individual ens ha
ajudat per saber de
l’alumnat amb necessitats
quines mancances té fent
ús d’un full de seguiment
individualitzat. Així i tot,
amb aquestes mesures
adoptades hi ha alumnat
que puntualment no ha
arribat als objectius i li he
hagut de posar tasca
extra per arribar-hi (tasca
a casa).

3 Degut a la situació que
ens ha tocat viure, la
mescla de dos cursos
diferents i la diversitat de
nivells tan diferenciada
que trobam en aquest
grup, no ha ajudat per
atendre idòniament a
l’alumnat. Alguna
proposta de millora:

- Més suport.
- Més implicació a

casa per
incentivar a l’infant
a la lectura.

- Ajuda per a les
famílies que no
dominen el nostre
idioma i no poden
ajudar als seus
fills/es

- Implicar-se més
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lletra, marges)...

- Millorar la
comprensió oral.

amb el pla de
digitalització  per
aprendre a
escriure, cercar…

LLENGUA ANGLESA -Comprendre la
informació global i
començar a entendre els
missatges més específics
de textos orals i senzills
referents a situacions
conegudes.
-Utilitzar la llengua
estrangera per a produir
missatges orals en
situacions comunicatives.
-Produir textos escrits
senzills, mostrant interès
per conèixer les regles
bàsiques del codi escrit.
-Llegir de forma
comprensiva textos curts i
senzills, relacionant-los
amb els seus àmbits
d’interès i experiència.
-Establir relacions entre
significat, pronúncia i
representació gràfica del
vocabulari estudiat i
utilitzar-lo en frases
senzilles amb el ritme i
entonació adequat.
-Realitzar produccions
orals tenint en compte la

-Escoltar audios i
entendre audios curts
contextualitzats.

-Crear situacions
comunicatives dins l’aula
per potenciar la part oral
de la llengua.
-Introduir textos escrits de
producció pròpia i
reproduccions.

-Introduir la lectura en
llengua anglesa de textos
breus.

-Introduir vocabulari nou
de manera oral i escrita
mitjançant cançons,
jocs,...

-Fer activitats per afavorir
l’expressió oral.

4

3

3

3

3

4

Fer més activitats dins
l’aula, per parelles o
grups que potencien
l’intercanvi d’informació
en llengua anglesa.

Introduir l’ús de les noves
tecnologies per poder
potenciar la part escrita.
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pronunciació, el ritme i
l'entonació de la llengua
anglesa

MATEMÀTIQUES - Resoldre
operacions
(sumes, restes i
multiplicacions).

- Resolució de
problemes visuals.

- Comprendre la
informació d’un
problema i indagar
quina/es
operació/ns s’han
de fer per
resoldrel’s.

- Utilitzar la lògica
per resoldre
enigmes
matemàtics
(enumeracions,
sèries, lògica)...

- Relacionar certes
paraules a una
operació (llevar,
perdre, afegir,
comprar, tornar,
“x” vegades
més)...

- Conèixer la
geometria bàsica.

- Conèixer els

Els resultats globals:  han
estat positius.Han millorat
el càlcul mental, les
sumes, restes i les taules
de multiplicar així com la
multiplicació per una i
dues xifres. Encara hi ha
alguns alumnes que
mostren inseguretat i
necessiten que el docent
els hi expliqui allò que
“han de fer” davant un
problema.

3 Degut a la situació que
ens ha tocat viure, la
mescla de dos cursos
diferents i la diversitat de
nivells tan diferenciada
que trobam en aquest
grup, no ha ajudat per
atendre idòniament a
l’alumnat. Alguna
proposta de millora:

- Més suport.
- Ajuda per a les

famílies que no
dominen el nostre
idioma i no poden
ajudar als seus
fills/es

- Seguir
desenvolupant els
tallers de
matemàtiques
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poliedres
principals.

CIÈNCIES  NATURALS
- Investigar sobre

certs insectes
(abelles i
formigues entre
altres) utilitzant les
TAC.

- Presentar
projectes de
manera adient
(netedat, bona
lletra, marges)...

- Conèixer els
estats de la
matèria.

- Conèixer el cicle
de l’aigua.

- Observar les
sortides pel poble
per observar la
natura pròpia de
les Illes Balears i
de l’entorn.

- Conèixer els
voltors, tipus,
comportament,
refugis)...

Els resultats globals : han
estat positius

4. Seguir amb el
treball per
projectes

Poder fer més
sortides

Poder organitzar
grups de treball
cooperatiu

CIÈNCIES SOCIALS - Conèixer el passat
de l’ésser humà i

Els resultats globals : han
estat positius.

4. - Seguir amb el
treball per
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les èpoques més
rellevants de la
nostra història.

- Conèixer el
funcionament
bàsic de les
màquines (parts,
moviment,
alimentació)...

projectes
-
- Poder fer més

sortides
-
- Poder organitzar

grups de treball
cooperatiu

MÚSICA - Conèixer les
figures rítmiques
principals.

- Conèixer les notes
principals.

- Fer coreografies
senzilles.

- Cantar.
- Conèixer el propi

cos (respiració,
parts, relaxació)...

- Executar cançons
amb la rítmica del
cos.

- Millorar la
lateralitat i
coordinació del
cos.

Els resultats globals:  han
estat positius.Han millorat
la coordinació, la
lateralitat i la interpretació
així com el valor de les
figures musicals i el seu
nom.

4. La situació actual no ha
ajudat a la MÚSICA. La
confusió i els canvis de
normes davant la
pandèmia ha creat temor i
ens ha convidat a evitar el
cant i les danses en grup.
Si podem tornar a la
normalitat no veig cap
aspecte a haver de
millorar.
La mascareta a vegades
espatlla la veu del docent
quedant més ronca i
limitada (un altre
problema afegit no sols al
cant sinó, també a la vida
quotidiana).

PLÀSTICA -Fer algunes figures
d’origami.
- Conèixer els colors, les
seves mescles, qualitats,
sensacions)...

Els resultats globals:  han
estat positius.Han millorat
l’origami, el dibuix i la
pintura. També han
conegut els artistes més

4 Poder organitzar la
plàstica com a taller
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- Experimentar diferents
tècniques amb aquarel·la,
colors de fusta, temperes,
ceres, puntillisme,
textura)...
- Dissenyar una ciutat de
paper amb les seves
cases, carreteres, ports,
vehicles, persones,
fars)...
- Conèixer alguns pintors
a través de la seva obra i
les TAC com: Van Gogh,
Munch entre altres.
- Desenvolupar la
imaginació i creativitat a
partir de reptes, idees, us
de les imatges i les TAC.

importants de la història
com Munch, Van Gogh o
Salvador Dalí així com les
seves grans obres.

EF - Conèixer una
dieta saludable,
cuidar el cos de
les malalties,
hàbits d’higiene…

- Aprendre a
respectar els
companys, les
normes, saber
guanyar i perdre…

- Millorar la
lateralitat i
coordinació del
cos.

- Observar els

Els resultats globals: hi ha
un 100% d’ alumnes
aprovats.

4. Haver de treballar
continguts que no són de
la pròpia especialitat és
molt complicat . El mestre
especialista ha donat
material abundant.
De totes formes els
resultats globals han estat
positius.Han millorat la
coordinació, la lateralitat i
el joc. També han millorat
a l’hora d’assumir una
“victòria” o una “derrota”
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companys per
millorar les
execucions d’una
activitat.

RELIGIÓ/VALORS - Crear noves
dinàmiques per
treballar de forma
més vivencial i
creativa.

- Elaborar material
més atractiu i no
caure amb la
repetició.

- Aprofitar més les
situacions que es
produeixen dins
l’aula entre iguals
per treballar
alguns continguts.

- Millorar el
coneixement de la
història.

Els resultats globals,  han
estat molt positius.
L’alumnat aprovat és d’un
100%.

3 Aquest curs degut a la
situació actual de
grup-bimbolla s’han fet
sessions conjuntes valors
i religió excepte en algun
moment puntual. Això ha
fet canviar les dinàmiques
de la classe de religió, ja
que no s'han pogut
treballar alguns punts del
currículum de
l’assignatura. Per tant
seria recomanable pel
curs vinent poder tenir
només als alumnes de
religió.

4T EP

OBSERVACIONS GENERALS DEL GRUP

Els resultats han estat, en general, bons, però s'ha de tenir en compte que el fet d’haver de treballar els continguts no treballats el curs
anterior ha suposat un gran esforç per tots per poder avançar en els continguts del curs actual. És un grup cohesionat, un poc xerrador però
són bons alumnes. Hi ha diversitat d’aprenentatge en el grup, ha estat un poc complicat atendre de manera idònia a l’alumnat.

ASSIGNATURA OBJECTIUS
PROPOSATS

INDICADORS
D’ASSOLIMENT

GRAU D’ ASSOLIMENT PROPOSTES DE
MILLORA
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LLENGUA CATALANA - Millorar la
competència
lectora.

- Millorar l'expressió
escrita

- Millorar l'expressió
oral

- Adquirir
autonomia en les
tasques.

- Utilitzar les TAC
com a eina d’
aprenentatge.

- Millorar la
presentació de les
tasques (netedat,
presentació, bona
lletra, marges)...

- Millorar la
comprensió oral.

- Ser conscient del
nombre de
síl·labes, intensitat
i posició de la
tònica.

- Accentuació
(normes, síl·laba

Els resultats globals : han
estat positius.Hi ha un
100% d’ alumnat aprovat

4 - Poder seguir
ofertant taller de
llengua, si és
possible per grups
de nivell curricular

- Seguir amb el Pla
lector.
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tònica, agut i
greu)...

LLENGUA CASTELLANA - Millorar la
competència
lectora.

- Millorar l'expressió
escrita

- Millorar l'expressió
oral

- Adquirir
autonomia en les
tasques.

- Utilitzar les TAC
com a eina d’
aprenentatge.

- Millorar la
presentació de les
tasques (netedat,
presentació, bona
lletra, marges)...

- Millorar la
comprensió oral.

Els resultats globals:  han
estat positius. Hi ha un
100% d’ alumnat aprovat.
.

4 -

LLENGUA ANGLESA -Comprendre la -Escoltar audios i 4 Fer més activitats dins
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informació global i
començar a entendre els
missatges més específics
de textos orals i senzills
referents a situacions
conegudes.
-Utilitzar la llengua
estrangera per a produir
missatges orals en
situacions comunicatives.
-Produir textos escrits
senzills, mostrant interès
per conèixer les regles
bàsiques del codi escrit.
-Llegir de forma
comprensiva textos curts i
senzills, relacionant-los
amb els seus àmbits
d’interès i experiència.
-Establir relacions entre
significat, pronúncia i
representació gràfica del
vocabulari estudiat i
utilitzar-lo en frases
senzilles amb el ritme i
entonació adequat.
-Realitzar produccions
orals tenint en compte la
pronunciació, el ritme i
l'entonació de la llengua
anglesa

entendre audios curts
contextualitzats.

-Crear situacions
comunicatives dins l’aula
per potenciar la part oral
de la llengua.
-Introduir textos escrits de
producció pròpia i
reproduccions.

-Fer  lectures en llengua
anglesa de diferent tipus
de textos.

-Treballar vocabulari nou
de manera oral i escrita
mitjançant cançons,
jocs,...

-Fer activitats per afavorir
l’expressió oral.

3

3

3

4

l’aula, per parelles o
grups que potencien
l’intercanvi d’informació
en llengua anglesa.

Fer ús de les noves
tecnologies per poder
potenciar la part escrita.

MATEMÀTIQUES - Resoldre Els resultats globals : han 4 - Seguir amb els
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operacions
(sumes, restes,
multiplicacions i
divisions).

- Resolució de
problemes visuals.

- Comprendre la
informació d’un
problema i indagar
quina/es
operació/ns s’han
de fer per
resoldrel’s.

- Utilitzar la lògica
per resoldre
enigmes
matemàtics
(enumeracions,
sèries, lògica)...

- Relacionar certes
paraules a una
operació (llevar,
perdre, afegir,
comprar, tornar,
“x” vegades
més)...

- Conèixer la
geometria bàsica.

- Conèixer els
poliedres
principals.

- Manejar i entendre
les potències.

- Entendre les

estat positius.Han aprovat
un 100% de l’ alumnat

tallers de
matemàtiques.

- Poder fer grups de
treball cooperatiu
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fraccions i
representar-les.

CIÈNCIES  NATURALS - Investigar sobre
certs insectes
(abelles i
formigues entre
altres) utilitzant les
TAC.

- Presentar
projectes de
manera adient
(netedat, bona
lletra, marges)...

- Conèixer els
estats de la
matèria.

- Conèixer el cicle
de l’aigua.

- Observar les
sortides pel poble
per observar la
natura pròpia de
les Illes Balears i
de l’entorn.

- Conèixer els
voltors, tipus,
comportament,
refugis)...

Els resultats globals:  han
estat positius. Hi ha un
100% d’ alumnat aprovat.
Treballar per projectes ha
resultat motivador

4. Seguir amb el treball per
projectes
Poder fer més sortides

CIÈNCIES SOCIALS - Conèixer el passat
de l’ésser humà i

Els resultats globals:  han
estat positius. Ha aprovat

4 - Seguir treballant
per projectes
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les èpoques més
rellevants de la
nostra història.

- Conèixer el
funcionament
bàsic de les
màquines (parts,
moviment,
alimentació)...

un 100% de l’ alumnat - Poder fer més
sortides

MÚSICA - Conèixer les
figures rítmiques
principals.

- Conèixer les notes
principals.

- Fer coreografies
senzilles.

- Cantar.
- Conèixer el propi

cos (respiració,
parts, relaxació)...

- Executar cançons
amb la rítmica del
cos.

- Millorar la
lateralitat i
coordinació del
cos.

Els resultats globals:  han
estat positius.Han millorat
la coordinació, la
lateralitat i la
interpretació.

4 La situació actual no ha
ajudat a la MÚSICA. La
confusió i els canvis de
normes davant la
pandèmia ha creat temor i
ens ha convidat a evitar el
cant i les danses en grup.
Si podem tornar a la
normalitat es podria
muntar un taller de
música i dansa

PLÀSTICA -Fer algunes figures
d’origami.
- Conèixer els colors, les
seves mescles, qualitats,
sensacions)...

Els resultats globals:  han
estat positius.Han millorat
l’origami, el dibuix i la
pintura. També han
conegut els artistes més

4. Poder fer un taller de
plàstica
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- Experimentar diferents
tècniques amb aquarel·la,
colors de fusta, temperes,
ceres, puntillisme,
textura)...
- Dissenyar una ciutat de
paper amb les seves
cases, carreteres, ports,
vehicles, persones,
fars)...
- Conèixer alguns pintors
a través de la seva obra i
les TAC com: Van Gogh,
Munch entre altres.
- Desenvolupar la
imaginació i creativitat a
partir de reptes, idees, us
de les imatges i les TAC.

importants de la història
com Munch, Van Gogh o
Salvador Dalí així com les
seves grans obres.

EF - Conèixer una
dieta saludable,
cuidar el cos de
les malalties,
hàbits d’higiene…

- Aprendre a
respectar els
companys, les
normes, saber
guanyar i perdre…

- Millorar la
lateralitat i
coordinació del
cos.

- Observar els

Els resultats globals : han
estat positius.Han millorat
la coordinació, la
lateralitat i el joc.

4 Disposar d’ un espai per
poder realitzar l’ EF sense
haver d’ anar al
poliesportiu municipal que
es troba enfora del
centre.
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companys per
millorar les
execucions d’una
activitat.

RELIGIÓ/VALORS - Crear noves
dinàmiques per
treballar de forma
més vivencial i
creativa.

- Elaborar material
més atractiu i no
caure amb la
repetició.

- Aprofitar més les
situacions que es
produeixen dins
l’aula entre iguals
per treballar
alguns continguts.

- Millorar el
coneixement de la
història.

- Treballar a partir
d’obres d’art
religiós.

Els resultats globals,  han
estat molt positius.
L’alumnat aprovat és d’un
100%.

3 Aquest curs degut a la
situació actual de
grup-bimbolla s’han fet
sessions conjuntes valors
i religió excepte en algun
moment puntual. Això ha
fet canviar les dinàmiques
de la classe de religió, ja
que no s'han pogut
treballar alguns punts del
currículum de
l’assignatura. Per tant
seria recomanable pel
curs vinent poder tenir
només als alumnes de
religió.

5È  EP

OBSERVACIONS GENERALS DEL GRUP

Els resultats han estat, en general, bastants bons, però s'ha de tenir en compte que el fet d’haver de treballar els continguts no treballats el
curs anterior ha suposat un gran esforç per tots per poder avançar en els continguts del curs actual. Però gràcies a l’esforç que s’ha fet al
llarg del curs i la dedicació en cada una de les assignatures, hem arribat a assolir els continguts curriculars establerts. Durant aquest curs,
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s’ha facilitat l’aprenentatge de nous continguts com també la no repetició d’aquest (sobretot, pel que fa en les assignatures de llengua
catalana i llengua castellana).

ASSIGNATURA OBJECTIUS
PROPOSATS

INDICADORS
D’ASSOLIMENT

GRAU D’ ASSOLIMENT
1-4

PROPOSTES DE
MILLORA

LLENGUA CATALANA - Fer ús de la llengua per
participar en diverses
situacions comunicatives

-Comprendre textos i
escrits que es presenten
en l’àmbit escolar i en el
context social

-Expressar-se oralment i
per escrit.

- Fer presentacions de
diferents continguts.

-Llegir

-Utilitzar les tecnologies
de l'informació i la
comunicació de manera
eficient i responsable per
assolir els continguts
curriculars.

- Comprendre oralment
diàlegs que es presenten
en diferents contexts.

-Participa activament en
activitats de comunicació
dins l’aula (converses,
explicacions de vivències
personals, avisos, debats,
demandes d’informació,
presentacions personals i
dels altres, etc.) amb
distinta intenció, seguint
un ordre espacial,
cronològic o lògic en el
discurs i valorant i
respectant les normes
que regeixen l’intercanvi
comunicatiu oral.

-Inicia, manté i finalitza
una conversa.

-Incorpora les aportacions
dels altres dins el propi
discurs.

-Comprèn textos escrits.

3 - Seguir fent feina amb
exercicis d’autocorrecció
en línia.

- Fer més lectures en veu
alta.

- Llegir més textos curts
amb comprensió de
preguntes curtes.

- Llegir textos i fer una
redacció d’aquest.

- Fer dictats, més sovint,
per millorar l’ortografia.

- Continuar fent les
activitats
complementàries en
col·laboració amb la
biblioteca de Búger (club
de lectura).

- Introduir la proposta de
Eduteca (no s’ha pogut
posar en marxa).
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- Conèixer els verbs,
classes de verbs i les
seves conjugacions. Com
també la seva funció en
les oracions.

- Enriquir-se amb
vocabulari. Treballar la
sufixació i prefixació de
les paraules.

- Saber com utilitzar
l’apòstrof, la contracció,
els signes de les
oracions, i també les
normes d’ortografia.

- Saber que significa una
paraula morfològicament.

-Fer ús de programes o
recursos informàtics de
processament de textos
per elaborar produccions i
cercar informació.

-Produir textos que
compleixin les normes
bàsiques de presentació.
Aplicar en l’expressió
escrita les normes
gramaticals, ortogràfiques

-Identifica la informació
rellevant de diferents
textos.

-Reconeix la funcionalitat
comunicativa de diferents
tipus de text.

-Reconeix les idees
principals.

-Comprèn el sentit
general del text
mitjançant la lectura.

-Formula i respon
preguntes de manera oral
i escrita, narra històries i
expressa sentiments,
experiències i opinions.

-Participa en activitats i
jocs per a la consolidació
de la consciència
fonològica.

-Aplica els signes de
puntuació per donar sentit
a la lectura.
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i tipogràfiques apreses.

-Llegir textos en veu alta,
amb el volum, l’entonació,
la fluïdesa, la
pronunciació i el ritme
adequats al contingut.

-Cercar i elaborar
informacions senzilles
sobre temes d’interès
utilitzant les tecnologies
de la informació i la
comunicació.

-Dedueix el significat de
paraules i expressions.

-Resumeix les idees
bàsiques del text.

-Usa adequadament els
signes de puntuació:
punt, coma, punt i coma,
dos punts, punts
suspensius, signes
d’exclamació i
d’interrogació.

-Aplica correctament les
normes ortogràfiques.
Produeix textos seguint
les normes bàsiques de
presentació establertes:
marges, disposició sobre
el paper, netedat, qualitat
cal·ligràfica, separació
entre paràgrafs,
interlineat, etc.

-Utilitza la premsa local
per cercar notícies,
opinions o entrevistes i
exposa per escrit les
seves opinions.
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-Comunica per escrit
coneixements,
experiències i
necessitats.

-Utilitza les tecnologies de
la informació i la
comunicació per cercar
informació, dissenyar i
presentar esquemes i
mapes conceptuals.

- Escriu i presenta textos
propis, elaborant
esborranys i seguint el
procés de planificar,
redactar i corregir.
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LLENGUA CASTELLANA - Fer ús de la llengua per
participar en diverses
situacions comunicatives

-Comprendre textos i
escrits que es presenten
en l’àmbit escolar i en el
context social

-Expressar-se oralment i
per escrit.

- Fer presentacions de
diferents continguts.

-Llegir

-Utilitzar les tecnologies
de l'informació i la
comunicació de manera
eficient i responsable per
assolir els continguts
curriculars.

- Comprendre oralment
diàlegs que es presenten
en diferents contexts.

- Conèixer els verbs,
classes de verbs i les
seves conjugacions. Com
també la seva funció en
les oracions.

-Empra la llengua oral
amb distintes finalitats
(acadèmica, social i
lúdica) i com a forma de
comunicació i d’expressió
personal (sentiments,
emocions...) en distints
àmbits.

-Transmet les idees amb
claredat, coherència i
correcció.

- Escolta atentament les
intervencions dels
companys i segueix les
estratègies i normes per a
l’intercanvi comunicatiu
mostrant respecte i
consideració per les
idees, sentiments i
emocions dels altres.

-Aplica les normes
sociocomunicatives:
escolta activa, espera de
torns, participació
respectuosa, adequació a
la intervenció de

3 - Seguir fent feina amb
exercicis d’autocorrecció
en línia.

- Fer més lectures en veu
alta.

- Llegir més textos curts
amb comprensió de
preguntes curtes.

- Llegir textos i fer una
redacció d’aquest.

- Fer dictats, més sovint,
per millorar l’ortografia.

- Introduir la proposta
d’Eduteca (no s’ha pogut
posar en marxa).
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- Enriquir-se amb
vocabulari. Treballar la
sufixació i prefixació de
les paraules.
Augmentatius i
diminutius.

- Saber com utilitzar les
normes d’ortografia.

- Saber que significa una
paraula morfològicament.

- Expressar-se de forma
oral per satisfer
necessitats de
comunicació en diferents
situacions amb vocabulari
precís i estructura
coherent.

- Llegir en veu alta
diferents textos, amb
fluïdesa i entonació
adequada.

-Llegir en silenci diferents
textos.

-Resumir un text llegit
reflectint-ne l’estructura i
destacant-ne les idees
principals.

l’interlocutor i certes
normes de cortesia.

-Comprèn la informació
general en textos orals
d’ús habitual.

-Interpreta el sentit
d’elements bàsics del text
necessaris per a la
comprensió global (lèxic,
locucions).

-Utilitza un vocabulari
adequat a l’edat i
expressions adequades a
les diferents funcions del
llenguatge.

-Utilitza el diccionari de
forma habitual en la feina
escolar.

-Descodificada amb
precisió i rapidesa tot
tipus de paraula.

-Entén el missatge, de
manera global, i identifica
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-Llegir per pròpia
iniciativa diferents tipus
de text.

- Utilitzar les TIC de
manera eficient i
responsable per cercar i
tractar la informació.

-Produir textos amb
coherència, respectant-ne
l’estructura, aplicant les
regles ortogràfiques i
cuidant la cal·ligrafia,
l’ordre i la presentació.

-Utilitzar el diccionari com
a recurs per resoldre
dubtes sobre la llengua,
l’ús o l’ortografia de les
paraules.

-Elaborar projectes
individuals o col·lectius
sobre diferents temes de
l’àrea.

-Aplicar els coneixements
bàsics sobre l’estructura
de la llengua, la
gramàtica (categories
gramaticals), el vocabulari

les idees principals dels
textos llegits en veu alta.

-Mostra comprensió, amb
cert grau de detall, de
diferents tipus de text no
literaris (expositius,
narratius, descriptius i
argumentatius) i de textos
de la vida quotidiana.

-Elabora resums de
textos llegits. Identifica els
elements característics
dels diferents tipus de
text.

-Reconeix alguns
mecanismes de cohesió
en diferents tipus de text.

-Produeix esquemes a
partir de textos expositius.

-Sap utilitzar els mitjans
informàtics per obtenir
informació.

-És capaç d’interpretar la

62



(formació i significat de
les paraules i camps
semàntics), així com les
regles d’ortografia per
afavorir una comunicació
més eficaç.

-Sistematitzar l’adquisició
de vocabulari a través
dels textos.

-Conèixer i valorar els
recursos literaris de la
tradició oral: poemes,
cançons, contes,
refranys, endevinalles.

informació i fer-ne un
resum.

-Escriu textos usant el
registre adequat,
organitzant les idees amb
claredat, i respectant les
normes gramaticals i
ortogràfiques.

-Aplica correctament els
signes de puntuació i les
regles d’accentuació i
ortogràfiques.

-Reprodueix textos dictats
amb correcció.

-Coneix i reconeix totes
les categories gramaticals
per la seva funció a la
llengua: presentar,
substituir i expressar
característiques del nom,
expressar accions o
estats.

-Conjuga i empra amb
correcció tots els temps
simples en les formes
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personals i no personals
del mode indicatiu de tots
els verbs.

-Diferencia famílies de
paraules.

-Coneix, reconeix i empra
sinònims i antònims,
paraules polisèmiques i
homònimes, arcaismes,
estrangerismes i
neologismes, frases fetes,
sigles i abreviatures.

-Reconeix paraules
compostes, prefixos i
sufixos i és capaç de
crear paraules derivades.

-Identifica i classifica els
diferents tipus de paraula
en un text.

-Identifica les oracions
com a unitats de significat
complet. Reconeix
l’oració simple, diferencia
subjecte i predicat.
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-Coneix les normes
ortogràfiques i les aplica
en les seves produccions
escrites.

-Crea textos literaris
(contes, poemes,
cançons i petites obres
teatrals) a partir de
pautes o models donats
utilitzant-hi recursos
lèxics, sintàctics, fònics i
rítmics.

LLENGUA ANGLESA -Comprendre la
informació global i
específica de textos orals
referents a situacions
conegudes.
-Utilitzar la llengua
estrangera per a produir
missatges orals en
situacions comunicatives
reals o simulades.
-Produir textos escrits
dirigits a diferents lectors.
-Llegir de forma
comprensiva textos
relacionats amb els

-Compren els audios en
diferents registres i
situacions

-S’expressa en anglès
dins l’aula i en situacions
concretes.

-Produeix textos escrits.

-Llegeix i comprendre
diferents tipus de textos.

4

3

3

3

-Tornar a fer activitats per
parelles i equips
cooperatius.

-Poder fer petites
representacions (role
playing)

-Seguir fent petits
projectes.

-Fer més ús de les noves
tecnologies.
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interessos i experiències
dels alumnes.
-Reconèixer i apreciar la
importància de poder
comunicar-se en una
llengua estrangera i
respectar les
característiques pròpies
de la seva realitat
socio-cultural.
-Reconèixer i utilitzar les
variants d’entonació i
ritme en diàlegs,
descripcions i narracions.
-Conèixer les normes
bàsiques del
funcionament de la
llengua anglesa,
introduint-se en aspectes
gramaticals

-Aprendre i respectar
aspectes socioculturals
dels països de parla
anglesa.

-Fa dramatitzacions,
descripcions,
presentacions.

-Apren les regles
gramaticals

4

3

3

MATEMÀTIQUES
-Expressar verbalment de
manera raonada el
procés seguit en la
resolució d’un problema.

-Utilitzar processos de
raonament i estratègies
de resolució de
problemes, fer els càlculs
necessaris i comprovar

-Comunica verbalment de
manera raonada, analitza
i comprèn l’enunciat dels
problemes (dades,
relacions entre les dades,
context del problema).

- Reflexiona sobre el
procés de resolució de
problemes: revisa les
operacions utilitzades, les
unitats dels resultats,

3 -Realitzar taller de
matemàtiques
(manipulatiu).

-Treballar els problemes
matemàtics, amb
diferents tipus
d’operacions.

-Seguir realitzant
exercicis en línia
(autocorregibles).
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les solucions obtingudes.

-Identificar i resoldre
problemes de la vida
quotidiana adequats al
nivell, establir connexions
entre la realitat i les
matemàtiques i valorar la
utilitat dels coneixements
matemàtics adients per
resoldre problemes.

-Superar bloquejos i
inseguretats davant la
resolució de situacions
desconegudes.

-Reflexionar sobre les
decisions preses i
aprendre per a situacions
similars futures.

-Seleccionar i utilitzar
eines tecnològiques i
estratègies per al càlcul,
per conèixer els principis
matemàtics i per resoldre
problemes.

-Llegir, escriure i ordenar
utilitzant raonaments
apropiats, diferents tipus

comprova i interpreta les
solucions en el context de
la situació, cerca altres
formes de resolució, etc.

- S’inicia en l’ús d’eines
tecnològiques per fer
càlculs numèrics, per
aprendre i per resoldre
problemes.

-Identifica les xifres
romanes i aplica el
coneixement a la
comprensió de datacions.

-Empra els nombres
ordinals en contextos
reals.

-Interpreta en textos
numèrics i de la vida
quotidiana nombres
(naturals, fraccions i
decimals fins a les
mil·lèsimes), emprant
raonaments adients i
interpretant el valor
posicional de cada xifra.

-I realitzar càlcul mental
(operacions simples i més
complexes).
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de nombre (romans,
naturals, fraccions i
decimals fins a les
mil·lèsimes).

-Fer operacions i càlculs
numèrics mitjançant
diferents procediments,
inclòs el càlcul mental,
fent referència implícita a
les propietats de les
operacions, en situacions
de resolució de
problemes.

-Emprar els nombres
enters, decimals,
fraccionaris i els
percentatges senzills per
interpretar i intercanviar
informació en contextos
de la vida quotidiana.

-Iniciar-se en l’ús dels
percentatges i la
proporcionalitat directa
per interpretar i
intercanviar informació i
resoldre problemes en
contextos de la vida

-Descompon, compon i
arrodoneix nombres
naturals i decimals,
interpretant el valor
posicional de cada xifra.

-Ordena nombres enters,
decimals i fraccions
bàsiques per comparació,
representació en la recta
numèrica i transformació
d’uns en altres.

-Redueix dues o més
fraccions a comú
denominador i calcula
fraccions equivalents.

-Arrodoneix nombres
decimals a la dècima,
centèsima o mil·lèsima
més propera.

-Ordena fraccions
aplicant la relació entre
fracció i nombre decimal.

-Fa operacions amb
nombres naturals: suma,
resta, multiplicació i
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quotidiana.

-Conèixer, utilitzar la
suma, resta, multiplicació
i divisió amb diferents
tipus de nombre, en
comprovació dels
resultats en contextos de
resolució de problemes i
en situacions de la vida
quotidiana.

-Identificar i resoldre
problemes de la vida
quotidiana adequats al
nivell,valorar la utilitat
dels coneixements
matemàtics adients i
reflexionar sobre el
procés aplicat per
resoldre problemes.

-Seleccionar instruments i
unitats de mesura usuals,
fer prèviament
estimacions i expressar
amb precisió mesures de
longitud, superfície,
pes/massa, capacitat i
temps en contextos reals.

divisió.

- Identifica i empra els
termes propis de la
multiplicació i de la
divisió.

-Fa sumes i restes de
fraccions amb el mateix
denominador. Calcula el
producte d’una fracció per
un nombre.

-Fa operacions amb
nombres decimals.

-Aplica la jerarquia de les
operacions i els usos del
parèntesi.

-Calcula percentatges
d’una quantitat.

-Estableix la
correspondència entre
fraccions senzilles,
decimals i percentatges.

-Descompon nombres
naturals atenent al valor
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-Triar els instruments de
mesura més pertinents en
cada cas i estimar la
mesura de magnituds de
longitud, capacitat, massa
i temps fent previsions
raonables.

-Operar amb diferents
mesures.

-Emprar les unitats de
mesura més usuals,
convertir unes unitats en
altres de la mateixa
magnitud, expressar els
resultats en les unitats de
mesura més adequades,
explicar oralment i per
escrit el procés seguit i
aplicar-lo en la resolució
de problemes.

-Conèixer les unitats de
mesura del temps i les
relacions entre aquestes,
i emprar-les per resoldre
problemes de la vida
diària.

posicional de les xifres.

-Construeix i memoritza
les taules de multiplicar i
les empra per fer càlcul
mental.

-Identifica múltiples i
divisors, i empra les
taules de multiplicar.

-Calcula els primers
múltiples d’un nombre
donat.

-Descompon nombres
decimals atenent al valor
posicional de les xifres.

-Identifica i mesura les
unitats del sistema mètric
decimal. Longitud,
capacitat, massa,
superfície i volum.

-Suma i resta mesures de
longitud, capacitat,
massa, superfície i volum
en forma simple i dóna el
resultat en la unitat
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-Conèixer el sistema
sexagesimal per fer
càlculs amb mesures
angulars.

-Utilitzar les nocions
geomètriques de
paral·lelisme,
perpendicularitat,
simetria, perímetre i
superfície per descriure i
comprendre situacions de
la vida quotidiana.

-Conèixer les figures
planes: quadrat,
rectangle, romboide,
triangle, trapezi i rombe.

-Calcular l’àrea de figures
planes.

-Fer servir les propietats
de les figures planes per
resoldre problemes.

-Conèixer les
característiques i
aplicar-les per classificar
poliedres, prismes,
piràmides, cossos rodons:

determinada en principi.

-Compara i ordena
mesures d’una mateixa
magnitud.

-Coneix i utilitza les
equivalències entre les
mesures de capacitat i
volum

-Resol problemes
emprant les unitats de
mesura més usuals,
converteix unes unitats en
altres de la mateixa
magnitud, expressa els
resultats en les unitats de
mesura més adients i
explica oralment i per
escrit el procés seguit.

-Coneix i utilitza les
unitats de mesura del
temps i les relacions entre
aquestes: segon, minut,
hora, dia, setmana, any...

-Llegeix en rellotges
analògics i digitals.
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cilindre, con i esfera, i els
seus elements bàsics.

-Resol problemes de la
vida diària emprant
mesures temporals i les
relacions entre aquestes.

-Identifica l’angle com a
mesura d’un gir o
obertura.

-Identifica i representa
angles en diferents
posicions.

-Identifica en situacions
molt senzilles la simetria
de tipus axial i especular.

-Traça una figura plana
simètrica d’una altra
respecte d’un eix.

-Empra instruments de
dibuix i eines
tecnològiques per
construir i explorar formes
geomètriques.

-Identifica i anomena
polígons atenent al
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nombre de costats..

CIÈNCIES  NATURALS
-Treballar de forma
cooperativa vetllant per la
seguretat pròpia i la dels
companys, tenint cura de
les eines i fent un ús
correcte dels materials.

-Elaborar projectes i
presentar informes.

-Identificar i localitzar els
principals òrgans
implicats en les funcions
vitals del cos humà, i
establir algunes relacions
fonamentals entre
aquestes i determinats
hàbits de salut.

-Conèixer el
funcionament del cos
humà: cèl•lules, teixits,
òrgans, aparells, sistemes
(localització, forma,
estructura, funcions, etc).

-Conèixer l’estructura dels

-Consulta i utilitza
documents escrits,
imatges i gràfics.

-Desenvolupa estratègies
adequades per accedir a
la informació dels textos
de caràcter científic.

-Manifesta autonomia en
la planificació i l’execució
d’accions i tasques i té
iniciativa en la presa de
decisions.

-Utilitza de manera
adequada el vocabulari
corresponent a cada un
dels blocs de continguts.

-Presenta els treballs de
forma ordenada, clara i
neta en paper i en suport
digital.

-Utilitza estratègies per

4 Potenciar la realització
d’activitats
d’experimentació per
l’ensenyament-aprenentat
ge de ciències naturals.
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éssers vius: cèl·lules,
teixits, òrgans, aparells i
sistemes, i identificar-ne
les principals
característiques i
funcions.

-Conèixer les
característiques i els
components d’un
ecosistema.

-Estudiar i classificar
materials segons les
propietats.

-Conèixer els
procediments per
mesurar la massa, el
volum i la densitat d’un
cos.

-Planificar i dur a terme
investigacions senzilles
per estudiar el
comportament dels
cossos davant la llum,
l’electricitat, el
magnetisme, la calor o el
so.

fer treballs de forma
individual i en equip i
mostra habilitats per a la
resolució pacífica de
conflictes.

-Identifica i localitza els
principals òrgans
implicats en les funcions
vitals del cos humà:
nutrició (aparell
respiratori, digestiu,
circulatori i excretor),
reproducció (aparell
reproductor) i relació
(òrgans dels sentits,
sistema nerviós, aparell
locomotor).

-Identifica les principals
característiques dels
aparells (respiratori,
digestiu, reproductor,
circulatori, excretor i
locomotor) i n’explica les
principals funcions.

-Identifica i valora hàbits
saludables per prevenir
malalties i manté una
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-Fer un circuit elèctric.

-Conèixer els principis
bàsics que regeixen
màquines i aparells.

conducta responsable.

-Identifica i descriu
l’estructura dels éssers
vius (cèl·lules, teixits,
òrgans, aparells i
sistemes), i n’identifica les
principals característiques
i funcions.

-Identifica i explica
algunes de les principals
característiques de les
energies renovables i no
renovables, i identifica les
diferents fonts d’energia i
matèries primeres i
l’origen del qual
provenen.

-Identifica i explica els
beneficis i els riscs
relacionats amb la
utilització de l’energia
(esgotament, pluja àcida,
radioactivitat), i exposa
possibles actuacions per
a un desenvolupament
sostenible.

-Observa i identifica les
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principals característiques
i els imants, i relaciona
l’electricitat i el
magnetisme.

CIÈNCIES SOCIALS
-Fer presentacions i
treballs individualment i
en grup que suposin la
cerca, la selecció i
l’organització de textos de
caràcter social, geogràfic
o històric, demostrant
habilitat per treballar tant
individualment com
col·laborativament dins
un equip.

-Valorar la feina en equip,
mostrar actituds de
cooperació i participació
responsable i acceptar les
diferències amb respecte
i tolerància vers les idees
i aportacions alienes en
els diàlegs i debats.

-Explicar com és i de

-Cerca, selecciona i
organitza informació
relacionada amb les
ciències socials, concreta
i rellevant, l’analitza,
n’obté conclusions,
reflexiona sobre el procés
seguit i ho comunica
oralment i/o per escrit.

-Utilitza les tecnologies de
la informació i la
comunicació (Internet,
blogs, xarxes socials…)
per elaborar treballs amb
la terminologia adequada
als temes tractats.

-Analitza informacions
relacionades amb l’àrea i
fa servir imatges, taules,
gràfics, esquemes,

4 Potenciar la realització
d’activitats
d’experimentació per
l’ensenyament-aprenentat
ge de ciències socials.
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quina forma es va originar
l’Univers i els seus
principals components.

-Descriure les principals
característiques del
sistema solar i identificar
diferents tipus d’astre i les
seves característiques.

-Ubicar el planeta Terra i
la Lluna en el sistema
solar i explicar-ne
característiques,
moviments i
conseqüències.

-Identificar les capes de la
Terra segons l’estructura,
ja sigui interna o externa.

-Explicar les distintes
formes de representar la
superfície terrestre.

-Identificar i emprar els
conceptes de paral·lel,
meridià i coordenada
geogràfica.

-Adquirir el concepte de

resums i les tecnologies
de la informació i la
comunicació.

-Fa les tasques
encomanades i presenta
els treballs de manera
ordenada, clara i neta.

-Descriu com és i de
quina forma es va originar
l’Univers, és capaç
d’explicar-ne els
principals components i
identifica galàxia, estrella,
planeta, satèl·lit,
asteroide i cometa.

-Descriu les
característiques, els
components i els
moviments del sistema
solar i localitza el Sol al
centre i els planetes
segons la proximitat.

-Defineix i representa el
moviment de translació
terrestre, l’eix de gir i els
pols geogràfics i associa
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litosfera, conèixer alguns
tipus de roca i la seva
composició i identificar
distints minerals i unes
quantes propietats.

-Explicar què és un
paisatge i identificar els
principals elements que el
componen.

-Explicar les
conseqüències que tenen
les nostres accions sobre
el clima i el canvi climàtic.

-Explicar les
característiques de cada
temps històric i certs
esdeveniments que han
determinat canvis
fonamentals en el rumb
de la història.

-Desenvolupar la
curiositat per conèixer les
formes de vida humana
en el passat i valorar la
importància que tenen les
restes per conèixer i

les estacions de l’any
amb l’efecte combinat
d’aquests moviments.

-Explica el dia i la nit com
a conseqüència de la
rotació terrestre i com a
unitats per mesurar el
temps.

-Defineix la translació de
la Lluna, i identifica i
anomena les fases
lunars.

-Identifica, anomena i
descriu les capes de la
Terra.

-Explica les distintes
representacions de la
Terra: plànols, mapes,
planisferis i globus
terraqüis.

-Localitza diferents punts
de la Terra fent servir els
paral·lels i meridians i les
coordenades
geogràfiques.
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estudiar la història i com a
patrimoni cultural que
hem de cuidar i llegar.

-Identifica i anomena
fenòmens atmosfèrics i
descriu les causes que
produeixen la formació
dels núvols i les
precipitacions.

-Descriu ordenadament
les fases del cicle de
l’aigua.

-Diferencia conques i
vessants hidrogràfics.

-Identifica i anomena els
trams d’un riu i les
característiques de
cadascun.

-Defineix el concepte de
prehistòria, identifica la
idea d’edat en la història i
data les edats de la
història, associades als
fets que marquen els
inicis i finals, i anomena
algunes fonts de la
història representatives
de cadascuna.

-Explica i valora la
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importància de
l’escriptura, l’agricultura i
la ramaderia com a
descobriments que
canviaren profundament
les societats humanes.

-Situa en una línia del
temps les etapes
històriques més
importants de les distintes
edats de la història a
Espanya.

MÚSICA
-Utilitzar l’escolta musical
per indagar en les
possibilitats del so.

-Gaudir d’obres musicals
senzilles.

-Explorar les possibilitats
sonores i expressives de
diferents materials,
instruments i dispositius
electrònics.

-Adquirir capacitats
expressives i creatives
que ofereixen l’expressió
corporal

-Té interès per descobrir
obres musicals de
diferents característiques.

-Reconeix i classifica
alguns instruments
acústics i electrònics,
diferents registres de la
veu i algunes agrupacions
vocals i instrumentals

-Identifica el cos com a
instrument per expressar
sentiments i emocions i
com a forma d’interacció
social.

4 Haver de treballar
continguts que no són de
la pròpia especialitat és
molt complicat.  El mestre
especialista ha donat
material abundant. De
totes maneres, estem
satisfetes amb les feines i
els resultats obtinguts.Tot
i això seria convenient per
al curs que ve es
poguessin impartir les
especialitats.
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-Controla la postura i la
coordinació amb la
música.

PLÀSTICA
-Representar de forma
personal idees, accions i
situacions amb els
elements que configuren
el llenguatge visual.

-Fer produccions
plàstiques seguint pautes
elementals del procés
creatiu, experimentant,
reconeixent i diferenciant
l’expressivitat dels
diferents materials i
tècniques pictòriques i
triant les més adients per
fer l’obra planejada.

-Identificar conceptes
geomètrics en la realitat
que l’envolta i
relacionar-los amb els
conceptes geomètrics
utilitzats en l’àrea de

-Coneix la simbologia
dels colors freds i càlids i
aplica aquests
coneixements per
transmetre diferents
sensacions a les
composicions plàstiques
que fa.

-Identifica els conceptes
d’horitzontalitat i
verticalitat, i els utilitza en
les seves composicions
amb finalitats
expressives.

-Traça, emprant l’escaire i
el cartabó, rectes
paral·leles i
perpendiculars.

-Utilitza el regle i
considera el mil·límetre

4 -Innovar en la realització
d'alguna creació artística,
a partir d’algun autor.
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matemàtiques.

Iniciar-se en el
coneixement i l’ús dels
instruments i materials
propis del dibuix tècnic i
utilitzar-los
adequadament.

com a unitat de mesura
habitual aplicada al dibuix
tècnic.

EF
-Resoldre solucions
motrius amb diversitat
d’estímuls i condicionants
espaciotemporals,
seleccionant i combinant
les habilitats motrius
bàsiques i adaptant-les a
les condicions establertes
de forma eficaç.

-Relacionar els conceptes
específics de l’educació
física i els introduïts en
altres àrees amb la
pràctica d’activitats
fisicoesportives i

-Adapta els
desplaçaments a
diferents tipus d’entorns i
d’activitats
fisicoesportives i
artisticoexpressives,
ajustant-los als
paràmetres
espaciotemporals i
mantenint l’equilibri
postural.

-Adapta l’habilitat motriu
bàsica de salt a diferents
tipus d’entorns i
d’activitats

3 -Potenciar els jocs
cooperatius i de
col·laboració.

- Hi ha jocs alternatius
(per exemple: amb
paracaigudes) que són
molt divertits i pots
treballar diverses actituds
i capacitats.
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artisticoexpressives.

- Resoldre solucions
motrius amb diversitat
d’estímuls i condicionants
espaciotemporals,
seleccionant i combinant
les habilitats motrius
bàsiques i adaptant-les a
les condicions establertes
de forma eficaç.

-Resoldre reptes tàctics
elementals propis del joc i
d’activitats físiques, amb
oposició i sense, aplicant
principis i regles per
resoldre les situacions
motrius, actuant de forma
individual, coordinada i
cooperativa i duent a
terme les diferents
funcions implícites en jocs
i activitats.

-Utilitzar els recursos
expressius del cos i el
moviment, de forma
estètica i creativa, per
comunicar sensacions,
emocions i idees.

fisicoesportives i
artisticoexpressives,
ajustant-la als paràmetres
espaciotemporals i
mantenint l’equilibri
postural.

-Adapta les habilitats
motrius bàsiques de
manipulació d’objectes a
diferents tipus d’entorns i
d’activitats
fisicoesportives i
artisticoexpressives,
aplicant correctament els
gests i utilitzant els
segments dominants i no
dominants.

-Aplica les habilitats
motrius de gir a diferents
tipus d’entorns i
d’activitats
fisicoesportives i
artisticoexpressives,
tenint en compte els tres
eixos corporals i els dos
sentits, ajustant-les als
paràmetres
espaciotemporals i
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-Reconèixer els efectes
de l’exercici físic, la
higiene, l’alimentació i els
hàbits posturals sobre la
salut i el benestar, i
manifestar una actitud
responsable cap a un
mateix.

-Millorar el nivell de les
capacitats físiques,
regulant i dosificant la
intensitat i la durada de
l’esforç i tenint en compte
les possibilitats pròpies i
la seva relació amb la
salut.

-Identificar i interioritzar la
importància de la
prevenció, la recuperació
i les mesures de
seguretat en la pràctica
de l’activitat física.

-Demostrar un
comportament personal i
social responsable,

mantenint l’equilibri
postural.

-Adapta els
desplaçaments a
diferents tipus d’entorns i
d’activitats
fisicoesportives i
artisticoexpressives,
ajustant-los als
paràmetres
espaciotemporals i
mantenint l’equilibri
postural.

-Adapta l’habilitat motriu
bàsica de salt a diferents
tipus d’entorns i
d’activitats
fisicoesportives i
artisticoexpressives,
ajustant-la als paràmetres
espaciotemporals i
mantenint l’equilibri
postural.

-Adapta les habilitats
motrius bàsiques de
manipulació d’objectes a
diferents tipus d’entorns i
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respectant-se un mateix i
els altres en les activitats
físiques i els jocs,
acceptant les normes i
regles establertes i
actuant amb interès,
iniciativa individual i
treball en equip.

d’activitats
fisicoesportives i
artisticoexpressives,
aplicant correctament els
gests i utilitzant els
segments dominants i no
dominants.

-Aplica les habilitats
motrius de gir a diferents
tipus d’entorns i
d’activitats
fisicoesportives i
artisticoexpressives,
tenint en compte els tres
eixos corporals i els dos
sentits, ajustant-les als
paràmetres
espaciotemporals i
mantenint l’equilibri
postural.

-Representa personatges,
situacions, idees i
sentiments emprant els
recursos expressius del
cos individualment, en
parelles o en grups.

-Representa moviments a
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partir d’estímuls rítmics o
musicals, individualment
o en grup.Té interès per
millorar les capacitats
físiques.

-Relaciona els principals
hàbits d’alimentació amb
l’activitat física (horaris de
menjar, qualitat i quantitat
d’aliments ingerits, etc.).

-Identifica els aspectes
beneficiosos de l’exercici
físic per a la salut.

-Adapta la intensitat de
l’esforç al temps de
durada de l’activitat.

-Té interès per millorar la
competència motriu.

-Demostra autonomia i
confiança en diferents
situacions i resol
problemes motors amb
espontaneïtat i creativitat.

-Participa en la recollida i
l’organització de material
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utilitzat a les classes.

-Accepta formar part del
grup que li correspongui i
el resultat de les
competicions amb
esportivitat.

RELIGIÓ/VALORS - Crear noves
dinàmiques per
treballar de forma
més vivencial i
creativa.

- Crear una
organització més
ajustada per tal de
poder aprofundir
més les religions
del món actual.

- Aprofitar més les
situacions que es
produeixen dins
l’aula entre iguals
per treballar
alguns continguts.

- Millorar el
coneixement de la
història.

- Treballar a partir

Els resultats globals,  han
estat molt positius.
L’alumnat aprovat és d’un
100%.

3 Aquest curs degut a la
situació actual de
grup-bimbolla s’han fet
sessions conjuntes valors
i religió excepte en algun
moment puntual. Això ha
fet canviar les dinàmiques
de la classe de religió, ja
que no s'han pogut
treballar alguns punts del
currículum de
l’assignatura. Per tant
seria recomanable pel
curs vinent poder tenir
només als alumnes de
religió.

87



d’obres d’art
religiós.

Valors:
- Treballar la

resolució de
conflictes.

- Millorar la
cooperació i
col·laboracio del
grup.

- Crear dinàmiques
de grup.

6È EP

OBSERVACIONS GENERALS DEL GRUP

Els resultats han estat, en general, bastants bons, però s'ha de tenir en compte que el fet d’haver de treballar els continguts no treballats el
curs anterior ha suposat un gran esforç per tots per poder avançar en els continguts del curs actual. Però gràcies a l’esforç que s’ha fet al
llarg del curs i la dedicació en cada una de les assignatures, hem arribat a assolir els continguts curriculars establerts. Durant aquest curs,
s’ha facilitat l’aprenentatge de nous continguts com també la no repetició d’aquest (sobretot, pel que fa en les assignatures de llengua
catalana i llengua castellana).

ASSIGNATURA OBJECTIUS
PROPOSATS

INDICADORS
D’ASSOLIMENT

GRAU D’ ASSOLIMENT
1-4

PROPOSTES DE
MILLORA

LLENGUA CATALANA -Comprendre, localitzar,
interpretar i estructurar
textos orals i escrits que
es presenten en l’àmbit
escolar i en el context
social.

-Participa activament en
activitats de comunicació
dins l’aula (converses,
explicacions de vivències

Un 3 en general. - Seguir fent feina amb
exercicis d’autocorrecció
en línia.

- Fer més lectures en veu
alta.
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-Expressar-se oralment i
per escrit, de manera
adequada fent ús de
l’estructura pertinent.

- Fer presentacions de
diferents continguts. Amb
la entonació i fluïdesa,
fent ús de les parts
necessàries per
desenvolupar i explicar un
contingut oralment.

-Llegir

-Utilitzar les tecnologies
de l'informació i la
comunicació de manera
eficient i responsable per
assolir els continguts
curriculars.

- Comprendre oralment
diàlegs que es presenten
en diferents contexts.

- Conèixer els verbs,
classes de verbs i les
seves conjugacions. Com
també la seva funció en
les oracions.

- Enriquir-se amb

personals, avisos, debats,
demandes d’informació,
presentacions personals i
dels altres, etc.) amb
distinta intenció, seguint
un ordre espacial,
cronològic o lògic en el
discurs i valorant i
respectant les normes
que regeixen l’intercanvi
comunicatiu oral.

-Inicia, manté i finalitza
una conversa.

-Incorpora les aportacions
dels altres dins el propi
discurs.

-Comprèn textos escrits,
tant de caràcter informal
com d’un grau més alt de
formalitat.

-Identifica la informació
rellevant de diferents
textos, i reconeix les parts
de l’estructura
organitzativa i els
personatges.

- Llegir més textos curts
amb comprensió de
preguntes curtes.

- Llegir textos i fer una
redacció d’aquest.

- Fer dictats, més sovint,
per millorar l’ortografia.

- Continuar fent les
activitats
complementàries en
col·laboració amb la
biblioteca de Búger (club
de lectura).

- Introduir la proposta
d’Eduteca (no s’ha pogut
posar en marxa).

-Seguir treballant l'anàlisi
de frases
morfològicament i
sintàcticament.

89



vocabulari. Treballar la
sufixació i prefixació de
les paraules.

- Saber com utilitzar
l’apòstrof, la contracció,
els signes de les
oracions, i també les
normes d’ortografia.

- Saber el significat
morfològic de les
paraules.

- Fer anàlisis sintàctics de
frases simples. Amb
complements: directa,
indirecte i circumstancial.

-Fer ús de programes o
recursos informàtics de
processament de textos
per elaborar produccions i
cercar informació.

-Elaborar esquemes,
mapes conceptuals i
resums com a
instruments que faciliten
la comprensió i
l’aprenentatge.

-Produir textos que

-Reconeix la funcionalitat
comunicativa de diferents
tipus de text.

-Reconeix les idees
principals i les
secundàries del text.

-Comprèn el sentit
general del text
mitjançant la lectura, la
reflexió i la interpretació
de certes convencions
específiques, com els
temes recurrents, els
elements del relat literari i
la rima.

-Formula i respon
preguntes de manera oral
i escrita, narra històries i
expressa sentiments,
experiències i opinions.

-Participa en activitats i
jocs per a la consolidació
de la consciència
fonològica.

-Aplica els signes de
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compleixin les normes
bàsiques de presentació.
Aplicar en l’expressió
escrita les normes
gramaticals, ortogràfiques
i tipogràfiques apreses.

-Llegir textos en veu alta,
amb el volum, l’entonació,
la fluïdesa, la
pronunciació i el ritme
adequats al contingut.

-Cercar i elaborar
informacions senzilles
sobre temes d’interès
utilitzant les tecnologies
de la informació i la
comunicació.

puntuació per donar sentit
a la lectura.

-Dedueix el significat de
paraules i expressions.

-Resumeix les idees
bàsiques del text.

-Usa adequadament els
signes de puntuació:
punt, coma, punt i coma,
dos punts, punts
suspensius, signes
d’exclamació i
d’interrogació.

-Aplica correctament les
normes ortogràfiques.
Produeix textos seguint
les normes bàsiques de
presentació establertes:
marges, disposició sobre
el paper, netedat, qualitat
cal·ligràfica, separació
entre paràgrafs,
interlineat, etc.

-Fa produccions escrites
utilitzant la transposició
de textos per millorar les
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produccions:
dramatització de relats,
conversió d’un relat en
còmic, pas de l’estil
directe a l’indirecte, etc.

-Empra connectors,
separa les produccions
en paràgrafs, evita
repeticions, etc., per
millorar les produccions
escrites.

-Utilitza la premsa local
per cercar notícies,
opinions o entrevistes i
exposa per escrit les
seves opinions.

-Redacta textos
periodístics (notícies,
cròniques, reportatges,
entrevistes) i publicitaris
(anuncis, cartells) i
expressa per escrit
opinions, reflexions i
valoracions
argumentades.

-Comunica per escrit
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coneixements,
experiències i
necessitats.

-Utilitza les tecnologies de
la informació i la
comunicació per cercar
informació, dissenyar i
presentar esquemes i
mapes conceptuals.

- Escriu i presenta textos
propis, elaborant
esborranys i seguint el
procés de planificar,
redactar i corregir.

LLENGUA CASTELLANA - Fer ús de la llengua per
participar en diverses
situacions comunicatives.

-Comprendre, localitzar,
interpretar i estructurar
textos orals i escrits que
es presenten en l’àmbit
escolar i en el context
social.

-Expressar-se oralment i
per escrit, de manera
adequada fent ús de
l’estructura pertinent.

-Empra la llengua oral
amb distintes finalitats
(acadèmica, social i
lúdica) i com a forma de
comunicació i d’expressió
personal (sentiments,
emocions...) en distints
àmbits.

-Transmet les idees amb
claredat, coherència i
correcció.

3 - Seguir fent feina amb
exercicis d’autocorrecció
en línia.

- Fer més lectures en veu
alta.

- Llegir més textos curts
amb comprensió de
preguntes curtes.

- Llegir textos i fer una
redacció d’aquest.

- Fer dictats, més sovint,
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- Fer presentacions de
diferents continguts. Amb
la entonació i fluïdesa,
fent ús de les parts
necessàries per
desenvolupar i explicar un
contingut oralment.

-Llegir

-Utilitzar les tecnologies
de l'informació i la
comunicació de manera
eficient i responsable per
assolir els continguts
curriculars.

- Comprendre oralment
diàlegs que es presenten
en diferents contexts.

- Conèixer els verbs,
classes de verbs i les
seves conjugacions. Com
també la seva funció en
les oracions.

- Enriquir-se amb
vocabulari. Treballar la
sufixació i prefixació de
les paraules.
Augmentatius i
diminutius.

- Escolta atentament les
intervencions dels
companys i segueix les
estratègies i normes per a
l’intercanvi comunicatiu
mostrant respecte i
consideració per les
idees, sentiments i
emocions dels altres.

-Aplica les normes
sociocomunicatives:
escolta activa, espera de
torns, participació
respectuosa, adequació a
la intervenció de
l’interlocutor i certes
normes de cortesia.
-S’expressa amb una
pronunciació i una dicció
correctes: articulació,
ritme, entonació i volum.

-Comprèn la informació
general en textos orals
d’ús habitual.

-Interpreta el sentit
d’elements bàsics del text

per millorar l’ortografia.
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- Saber com utilitzar les
normes d’ortografia.

- Saber el significat
morfològic de les
paraules.

- Fer anàlisis sintàctics de
frases simples. Amb
complements: directa,
indirecte i circumstancial.

- Expressar-se de forma
oral per satisfer
necessitats de
comunicació en diferents
situacions amb vocabulari
precís i estructura
coherent.

- Llegir en veu alta
diferents textos, amb
fluïdesa i entonació
adequada.

-Llegir en silenci diferents
textos valorant el progrés
en velocitat i comprensió.

-Resumir un text llegit
reflectint-ne l’estructura i
destacant-ne les idees
principals i secundàries.

necessaris per a la
comprensió global (lèxic,
locucions).

-Utilitza un vocabulari
adequat a l’edat i
expressions adequades a
les diferents funcions del
llenguatge.

-Utilitza el diccionari de
forma habitual en la feina
escolar.

-Organitza i planifica el
discurs adequant-se a la
situació de comunicació i
a les diferents necessitats
comunicatives (narrar,
descriure, informar-se,
dialogar) utilitzant els
recursos lingüístics
pertinents.

-Resumeix entrevistes,
noticies, debats infantils…
procedents de la ràdio, la
televisió o Internet.

95



-Llegir per pròpia
iniciativa diferents tipus
de text.

- Utilitzar les TIC de
manera eficient i
responsable per cercar i
tractar la informació.

-Produir textos amb
diferents intencions
comunicatives amb
coherència, respectant-ne
l’estructura, aplicant les
regles ortogràfiques i
cuidant la cal·ligrafia,
l’ordre i la presentació.

-Utilitzar el diccionari com
a recurs per resoldre
dubtes sobre la llengua,
l’ús o l’ortografia de les
paraules.

-Elaborar projectes
individuals o col·lectius
sobre diferents temes de
l’àrea.

-Aplicar els coneixements
bàsics sobre l’estructura

-Descodificada amb
precisió i rapidesa tot
tipus de paraula.

-Entén el missatge, de
manera global, i identifica
les idees principals i les
secundàries dels textos
llegits en veu alta.

-Mostra comprensió, amb
cert grau de detall, de
diferents tipus de text no
literaris (expositius,
narratius, descriptius i
argumentatius) i de textos
de la vida quotidiana.

-Elabora resums de
textos llegits. Identifica els
elements característics
dels diferents tipus de
text.

-Reconeix alguns
mecanismes de cohesió
en diferents tipus de text.

-Produeix esquemes a
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de la llengua, la
gramàtica (categories
gramaticals), el vocabulari
(formació i significat de
les paraules i camps
semàntics), així com les
regles d’ortografia per
afavorir una comunicació
més eficaç.
-Desenvolupar les
destreses i competències
lingüístiques a través de
l’ús de la llengua.
-Sistematitzar l’adquisició
de vocabulari a través
dels textos.

-Conèixer i valorar els
recursos literaris de la
tradició oral: poemes,
cançons, contes,
refranys, endevinalles.

partir de textos expositius.

-Sap utilitzar els mitjans
informàtics per obtenir
informació.

-És capaç d’interpretar la
informació i fer-ne un
resum.

-Escriu textos usant el
registre adequat,
organitzant les idees amb
claredat, enllaçant
enunciats en seqüències
lineals cohesionades i
respectant les normes
gramaticals i
ortogràfiques.

-Aplica correctament els
signes de puntuació i les
regles d’accentuació i
ortogràfiques.

-Reprodueix textos dictats
amb correcció.

-Coneix i reconeix totes
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les categories gramaticals
per la seva funció a la
llengua: presentar,
substituir i expressar
característiques del nom,
expressar accions o
estats, enllaçar o
relacionar paraules o
oracions, etc.

-Conjuga i empra amb
correcció tots els temps
simples i composts en les
formes personals i no
personals del mode
indicatiu i el subjuntiu de
tots els verbs.

-Diferencia famílies de
paraules.

-Coneix, reconeix i empra
sinònims i antònims,
paraules polisèmiques i
homònimes, arcaismes,
estrangerismes i
neologismes, frases fetes,
sigles i abreviatures.

-Reconeix paraules
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compostes, prefixos i
sufixos i és capaç de
crear paraules derivades.

-Identifica i classifica els
diferents tipus de paraula
en un text.

-Identifica les oracions
com a unitats de significat
complet. Reconeix
l’oració simple, diferencia
subjecte i predicat.

-Coneix les normes
ortogràfiques i les aplica
en les seves produccions
escrites.

-Crea textos literaris
(contes, poemes,
cançons i petites obres
teatrals) a partir de
pautes o models donats
utilitzant-hi recursos
lèxics, sintàctics, fònics i
rítmics.

LLENGUA ANGLESA -Comprendre la
informació global i

-Compren els audios en
diferents registres i

4 -Fer més activitats en
parelles, en grups
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específica de textos orals
referents a situacions
conegudes.
-Utilitzar la llengua
estrangera per a produir
missatges orals en
situacions comunicatives
reals o simulades.
-Produir textos escrits
dirigits a diferents lectors.
-Llegir de forma
comprensiva textos
relacionats amb els
interessos i experiències
dels alumnes.
-Reconèixer i apreciar la
importància de poder
comunicar-se en una
llengua estrangera i
respectar les
característiques pròpies
de la seva realitat
socio-cultural.
-Reconèixer i utilitzar les
variants d’entonació i
ritme en diàlegs,
descripcions i narracions.
-Conèixer les normes
bàsiques del
funcionament de la
llengua anglesa,
introduint-se en aspectes
gramaticals

situacions

-S’expressa en anglès
dins l’aula i en situacions
concretes.

-Produeix textos escrits
més complexos i de
diferents tipologia.

-Llegeix i comprendre
diferents tipus de textos.

-Aprendre i respectar
aspectes socioculturals
dels països de parla
anglesa. Fer petits
projectes

-Fa dramatitzacions,
descripcions,
presentacions.

-Apren les regles
gramaticals

3

3

3

4

3

3

cooperatius.

-Fer lectures setmanals
de petits textos i activitats
de comprensió.

-Fer petits projectes,
presentació, mural i petits
dossiers.

-Fer petites
representacions
dramaticals (role playing).

-Seguir fent ús de les
noves tecnologies.
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MATEMÀTIQUES
-Expressar verbalment de
manera raonada el
procés seguit en la
resolució d’un problema.

-Utilitzar processos de
raonament i estratègies
de resolució de
problemes, fer els càlculs
necessaris i comprovar
les solucions obtingudes.

-Identificar i resoldre
problemes de la vida
quotidiana adequats al
nivell, establir connexions
entre la realitat i les
matemàtiques i valorar la
utilitat dels coneixements
matemàtics adients per
resoldre problemes.

-Superar bloquejos i
inseguretats davant la
resolució de situacions
desconegudes.

-Reflexionar sobre les
decisions preses i
aprendre per a situacions

-Comunica verbalment de
manera raonada, analitza
i comprèn l’enunciat dels
problemes (dades,
relacions entre les dades,
context del problema).

- Reflexiona sobre el
procés de resolució de
problemes: revisa les
operacions utilitzades, les
unitats dels resultats,
comprova i interpreta les
solucions en el context de
la situació, cerca altres
formes de resolució, etc.

- Aprofundeix en
problemes una vegada
resolts, analitzant la
coherència de la solució i
cercant altres maneres de
resoldre’ls.

-Es planteja nous
problemes a partir d’un de
resolt: variant-ne les
dades, proposant noves
preguntes, connectant-lo
amb la realitat, cercant
altres contextos, etc.

- S’inicia en l’ús d’eines

3 Realitzar taller de
matemàtiques
(manipulatiu).

Treballar els problemes
matemàtics, amb
diferents tipus
d’operacions.

Seguir realitzant exercicis
en línia (autocorregibles).

I realitzar càlcul mental
(operacions simples i més
complexes).
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similars futures.

-Seleccionar i utilitzar
eines tecnològiques i
estratègies per al càlcul,
per conèixer els principis
matemàtics i per resoldre
problemes.

-Llegir, escriure i ordenar
utilitzant raonaments
apropiats, diferents tipus
de nombre (romans,
naturals, fraccions i
decimals fins a les
mil·lèsimes).

-Fer operacions i càlculs
numèrics mitjançant
diferents procediments,
inclòs el càlcul mental,
fent referència implícita a
les propietats de les
operacions, en situacions
de resolució de
problemes.

-Emprar els nombres
enters, decimals,
fraccionaris i els
percentatges senzills per
interpretar i intercanviar

tecnològiques per fer
càlculs numèrics, per
aprendre i per resoldre
problemes.

-Identifica les xifres
romanes i aplica el
coneixement a la
comprensió de datacions.

-Llegeix, escriu i ordena
en textos numèrics i de la
vida quotidiana nombres
(naturals, fraccions i
decimals fins a les
mil·lèsimes), emprant
raonaments adients i
interpretant el valor
posicional de cada xifra.

-Empra els nombres
ordinals en contextos
reals.

-Interpreta en textos
numèrics i de la vida
quotidiana nombres
(naturals, fraccions i
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informació en contextos
de la vida quotidiana.

-Iniciar-se en l’ús dels
percentatges i la
proporcionalitat directa
per interpretar i
intercanviar informació i
resoldre problemes en
contextos de la vida
quotidiana.

-Conèixer, utilitzar la
suma, resta, multiplicació
i divisió amb diferents
tipus de nombre, en
comprovació dels
resultats en contextos de
resolució de problemes i
en situacions de la vida
quotidiana.

-Identificar i resoldre
problemes de la vida
quotidiana adequats al
nivell,valorar la utilitat
dels coneixements
matemàtics adients i
reflexionar sobre el
procés aplicat per
resoldre problemes.

decimals fins a les
mil·lèsimes), emprant
raonaments adients i
interpretant el valor
posicional de cada xifra.

-Descompon, compon i
arrodoneix nombres
naturals i decimals,
interpretant el valor
posicional de cada xifra.

-Ordena nombres enters,
decimals i fraccions
bàsiques per comparació,
representació en la recta
numèrica i transformació
d’uns en altres.

-Redueix dues o més
fraccions a comú
denominador i calcula
fraccions equivalents.

-Arrodoneix nombres
decimals a la dècima,
centèsima o mil·lèsima
més propera.

-Ordena fraccions
aplicant la relació entre
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-Seleccionar instruments i
unitats de mesura usuals,
fer prèviament
estimacions i expressar
amb precisió mesures de
longitud, superfície,
pes/massa, capacitat i
temps en contextos reals.

-Triar els instruments de
mesura més pertinents en
cada cas i estimar la
mesura de magnituds de
longitud, capacitat, massa
i temps fent previsions
raonables.

-Operar amb diferents
mesures.

-Emprar les unitats de
mesura més usuals,
convertir unes unitats en
altres de la mateixa
magnitud, expressar els
resultats en les unitats de
mesura més adequades,
explicar oralment i per
escrit el procés seguit i

fracció i nombre decimal.

-Coneix i aplica els criteris
de divisibilitat.

-Fa operacions amb
nombres naturals: suma,
resta, multiplicació i
divisió.

- Identifica i empra els
termes propis de la
multiplicació i de la
divisió.

-Calcula quadrats, cubs i
potències de base 10.

-Fa sumes i restes de
fraccions amb el mateix
denominador. Calcula el
producte d’una fracció per
un nombre.

-Fa operacions amb
nombres decimals.

-Aplica la jerarquia de les
operacions i els usos del
parèntesi.
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aplicar-lo en la resolució
de problemes.

-Conèixer les unitats de
mesura del temps i les
relacions entre aquestes,
i emprar-les per resoldre
problemes de la vida
diària.

-Conèixer el sistema
sexagesimal per fer
càlculs amb mesures
angulars.

-Utilitzar les nocions
geomètriques de
paral·lelisme,
perpendicularitat,
simetria, perímetre i
superfície per descriure i
comprendre situacions de
la vida quotidiana.

-Conèixer les figures
planes: quadrat,
rectangle, romboide,
triangle, trapezi i rombe.

-Calcular l’àrea de figures

-Calcula percentatges
d’una quantitat.

-Estableix la
correspondència entre
fraccions senzilles,
decimals i percentatges.

-Descompon nombres
naturals atenent al valor
posicional de les xifres.

-Construeix i memoritza
les taules de multiplicar i
les empra per fer càlcul
mental.

-Identifica múltiples i
divisors, i empra les
taules de multiplicar.

-Calcula els primers
múltiples d’un nombre
donat.

-Calcula el mínim comú
múltiple i el màxim comú
divisor.
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planes.

-Fer servir les propietats
de les figures planes per
resoldre problemes.

-Conèixer les
característiques i
aplicar-les per classificar
poliedres, prismes,
piràmides, cossos rodons:
cilindre, con i esfera, i els
seus elements bàsics.

-Descompon nombres
decimals atenent al valor
posicional de les xifres.

-Identifica i mesura les
unitats del sistema mètric
decimal. Longitud,
capacitat, massa,
superfície i volum.

-Suma i resta mesures de
longitud, capacitat,
massa, superfície i volum
en forma simple i dóna el
resultat en la unitat
determinada en principi.

-Compara i ordena
mesures d’una mateixa
magnitud.

-Coneix i utilitza les
equivalències entre les
mesures de capacitat i
volum

-Resol problemes
emprant les unitats de
mesura més usuals,
converteix unes unitats en
altres de la mateixa

106



magnitud, expressa els
resultats en les unitats de
mesura més adients i
explica oralment i per
escrit el procés seguit.

-Coneix i utilitza les
unitats de mesura del
temps i les relacions entre
aquestes: segon, minut,
hora, dia, setmana, any...

-Llegeix en rellotges
analògics i digitals.

-Resol problemes de la
vida diària emprant
mesures temporals i les
relacions entre aquestes.

-Identifica l’angle com a
mesura d’un gir o
obertura.

-Mesura angles emprant
instruments
convencionals.

-Identifica i representa
angles en diferents
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posicions.

-Identifica en situacions
molt senzilles la simetria
de tipus axial i especular.

-Traça una figura plana
simètrica d’una altra
respecte d’un eix.

-Empra instruments de
dibuix i eines
tecnològiques per
construir i explorar formes
geomètriques.

-Calcula l’àrea i el
perímetre d’un rectangle,
quadrat, triangle.

-Classifica quadrilàters
atenent al paral·lelisme
dels costats.

-Identifica i anomena
polígons atenent al
nombre de costats.

-Reconeix i identifica
poliedres, prismes i
piràmides, i els seus
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elements bàsics: vèrtex,
cares i arestes.

-Identifica dades
qualitatives i quantitatives
en situacions familiars.

CIÈNCIES  NATURALS
-Treballar de forma
cooperativa vetllant per la
seguretat pròpia i la dels
companys, tenint cura de
les eines i fent un ús
correcte dels materials.

-Elaborar projectes i
presentar informes.

-Identificar i localitzar els
principals òrgans
implicats en les funcions
vitals del cos humà, i
establir algunes relacions
fonamentals entre
aquestes i determinats
hàbits de salut.

-Conèixer el
funcionament del cos
humà: cèl•lules, teixits,
òrgans, aparells, sistemes
(localització, forma,
estructura, funcions, etc).

-Consulta i utilitza
documents escrits,
imatges i gràfics.

-Desenvolupa estratègies
adequades per accedir a
la informació dels textos
de caràcter científic.

-Manifesta autonomia en
la planificació i l’execució
d’accions i tasques i té
iniciativa en la presa de
decisions.

-Utilitza de manera
adequada el vocabulari
corresponent a cada un
dels blocs de continguts.

-Presenta els treballs de
forma ordenada, clara i
neta en paper i en suport

4 Potenciar la realització
d’activitats
d’experimentació per
l’ensenyament-aprenentat
ge de ciències naturals.
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-Conèixer l’estructura dels
éssers vius: cèl·lules,
teixits, òrgans, aparells i
sistemes, i identificar-ne
les principals
característiques i
funcions.

-Conèixer les
característiques i els
components d’un
ecosistema.

-Estudiar i classificar
materials segons les
propietats.

-Conèixer els
procediments per
mesurar la massa, el
volum i la densitat d’un
cos.

-Planificar i dur a terme
investigacions senzilles
per estudiar el
comportament dels
cossos davant la llum,
l’electricitat, el

digital.

-Utilitza estratègies per
fer treballs de forma
individual i en equip i
mostra habilitats per a la
resolució pacífica de
conflictes.

-Identifica i localitza els
principals òrgans
implicats en les funcions
vitals del cos humà:
nutrició (aparell
respiratori, digestiu,
circulatori i excretor),
reproducció (aparell
reproductor) i relació
(òrgans dels sentits,
sistema nerviós, aparell
locomotor).

-Identifica les principals
característiques dels
aparells (respiratori,
digestiu, reproductor,
circulatori, excretor i
locomotor) i n’explica les
principals funcions.
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magnetisme, la calor o el
so.

-Fer un circuit elèctric.

-Conèixer els principis
bàsics que regeixen
màquines i aparells.

-Identifica i valora hàbits
saludables per prevenir
malalties i manté una
conducta responsable.

-Identifica i descriu
l’estructura dels éssers
vius (cèl·lules, teixits,
òrgans, aparells i
sistemes), i n’identifica les
principals característiques
i funcions.

-Identifica i explica
algunes de les principals
característiques de les
energies renovables i no
renovables, i identifica les
diferents fonts d’energia i
matèries primeres i
l’origen del qual
provenen.

-Identifica i explica els
beneficis i els riscs
relacionats amb la
utilització de l’energia
(esgotament, pluja àcida,
radioactivitat), i exposa
possibles actuacions per
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a un desenvolupament
sostenible.

-Observa i identifica les
principals característiques
i els imants, i relaciona
l’electricitat i el
magnetisme.

CIÈNCIES SOCIALS
-Fer presentacions i
treballs individualment i
en grup que suposin la
cerca, la selecció i
l’organització de textos de
caràcter social, geogràfic
o històric, demostrant
habilitat per treballar tant
individualment com
col·laborativament dins
un equip.

-Valorar la feina en equip,
mostrar actituds de
cooperació i participació
responsable i acceptar les
diferències amb respecte

-Cerca, selecciona i
organitza informació
relacionada amb les
ciències socials, concreta
i rellevant, l’analitza,
n’obté conclusions,
reflexiona sobre el procés
seguit i ho comunica
oralment i/o per escrit.

-Utilitza les tecnologies de
la informació i la
comunicació (Internet,
blogs, xarxes socials…)
per elaborar treballs amb
la terminologia adequada

4 Potenciar la realització
d’activitats
d’experimentació per
l’ensenyament-aprenentat
ge de ciències socials.
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i tolerància vers les idees
i aportacions alienes en
els diàlegs i debats.

-Explicar com és i de
quina forma es va originar
l’Univers i els seus
principals components.

-Descriure les principals
característiques del
sistema solar i identificar
diferents tipus d’astre i les
seves característiques.

-Ubicar el planeta Terra i
la Lluna en el sistema
solar i explicar-ne
característiques,
moviments i
conseqüències.

-Identificar les capes de la
Terra segons l’estructura,
ja sigui interna o externa.

-Explicar les distintes
formes de representar la
superfície terrestre.

-Identificar i emprar els

als temes tractats.

-Analitza informacions
relacionades amb l’àrea i
fa servir imatges, taules,
gràfics, esquemes,
resums i les tecnologies
de la informació i la
comunicació.

-Fa les tasques
encomanades i presenta
els treballs de manera
ordenada, clara i neta.

-Descriu com és i de
quina forma es va originar
l’Univers, és capaç
d’explicar-ne els
principals components i
identifica galàxia, estrella,
planeta, satèl·lit,
asteroide i cometa.

-Descriu les
característiques, els
components i els
moviments del sistema
solar i localitza el Sol al
centre i els planetes

113



conceptes de paral·lel,
meridià i coordenada
geogràfica.

-Adquirir el concepte de
litosfera, conèixer alguns
tipus de roca i la seva
composició i identificar
distints minerals i unes
quantes propietats.

-Explicar què és un
paisatge i identificar els
principals elements que el
componen.

-Explicar les
conseqüències que tenen
les nostres accions sobre
el clima i el canvi climàtic.

-Explicar les
característiques de cada
temps històric i certs
esdeveniments que han
determinat canvis
fonamentals en el rumb
de la història.

-Desenvolupar la

segons la proximitat.

-Defineix i representa el
moviment de translació
terrestre, l’eix de gir i els
pols geogràfics i associa
les estacions de l’any
amb l’efecte combinat
d’aquests moviments.

-Explica el dia i la nit com
a conseqüència de la
rotació terrestre i com a
unitats per mesurar el
temps.

-Defineix la translació de
la Lluna, i identifica i
anomena les fases
lunars.

-Identifica, anomena i
descriu les capes de la
Terra.

-Explica les distintes
representacions de la
Terra: plànols, mapes,
planisferis i globus
terraqüis.
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curiositat per conèixer les
formes de vida humana
en el passat i valorar la
importància que tenen les
restes per conèixer i
estudiar la història i com a
patrimoni cultural que
hem de cuidar i llegar.

-Localitza diferents punts
de la Terra fent servir els
paral·lels i meridians i les
coordenades
geogràfiques.

-Identifica i anomena
fenòmens atmosfèrics i
descriu les causes que
produeixen la formació
dels núvols i les
precipitacions.

-Descriu ordenadament
les fases del cicle de
l’aigua.

-Diferencia conques i
vessants hidrogràfics.

-Identifica i anomena els
trams d’un riu i les
característiques de
cadascun.

-Defineix el concepte de
prehistòria, identifica la
idea d’edat en la història i
data les edats de la
història, associades als
fets que marquen els
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inicis i finals, i anomena
algunes fonts de la
història representatives
de cadascuna.

-Explica i valora la
importància de
l’escriptura, l’agricultura i
la ramaderia com a
descobriments que
canviaren profundament
les societats humanes.

-Situa en una línia del
temps les etapes
històriques més
importants de les distintes
edats de la història a
Espanya.

MÚSICA
-Utilitzar l’escolta musical
per indagar en les
possibilitats del so.

-Gaudir d’obres musicals
senzilles.

-Explorar les possibilitats
sonores i expressives de
diferents materials,
instruments i dispositius

-Té interès per descobrir
obres musicals de
diferents característiques.

-Reconeix i classifica
alguns instruments
acústics i electrònics,
diferents registres de la
veu i algunes agrupacions
vocals i instrumentals

4 Haver de treballar
continguts que no són de
la pròpia especialitat és
molt complicat.  El mestre
especialista ha donat
material abundant. De
totes maneres, estem
satisfetes amb les feines i
els resultats obtinguts.Tot
i això seria convenient per
al curs que ve es
poguessin impartir les
especialitats.
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electrònics.

-Adquirir capacitats
expressives i creatives
que ofereixen l’expressió
corporal

-Identifica el cos com a
instrument per expressar
sentiments i emocions i
com a forma d’interacció
social.

-Controla la postura i la
coordinació amb la
música.

PLÀSTICA
-Representar de forma
personal idees, accions i
situacions amb els
elements que configuren
el llenguatge visual.

-Fer produccions
plàstiques seguint pautes
elementals del procés
creatiu, experimentant,
reconeixent i diferenciant
l’expressivitat dels
diferents materials i
tècniques pictòriques i
triant les més adients per
fer l’obra planejada.

-Coneix la simbologia
dels colors freds i càlids i
aplica aquests
coneixements per
transmetre diferents
sensacions a les
composicions plàstiques
que fa.

-Identifica els conceptes
d’horitzontalitat i
verticalitat, i els utilitza en
les seves composicions
amb finalitats
expressives.

4 -Innovar en la realització
d'alguna creació artística,
a partir d’algun autor.
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-Identificar conceptes
geomètrics en la realitat
que l’envolta i
relacionar-los amb els
conceptes geomètrics
utilitzats en l’àrea de
matemàtiques.

Iniciar-se en el
coneixement i l’ús dels
instruments i materials
propis del dibuix tècnic i
utilitzar-los
adequadament.

-Traça, emprant l’escaire i
el cartabó, rectes
paral·leles i
perpendiculars.

-Utilitza el regle i
considera el mil·límetre
com a unitat de mesura
habitual aplicada al dibuix
tècnic.

EF
-Resoldre solucions
motrius amb diversitat
d’estímuls i condicionants
espaciotemporals,
seleccionant i combinant
les habilitats motrius
bàsiques i adaptant-les a
les condicions establertes
de forma eficaç.

-Adapta els
desplaçaments a
diferents tipus d’entorns i
d’activitats
fisicoesportives i
artisticoexpressives,
ajustant-los als
paràmetres
espaciotemporals i
mantenint l’equilibri

3 -Potenciar els jocs
cooperatius i de
col·laboració.

- Hi ha jocs alternatius
(per exemple: amb
paracaigudes) que són
molt divertits i pots
treballar diverses actituds
i capacitats.
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-Relacionar els conceptes
específics de l’educació
física i els introduïts en
altres àrees amb la
pràctica d’activitats
fisicoesportives i
artisticoexpressives.

- Resoldre solucions
motrius amb diversitat
d’estímuls i condicionants
espaciotemporals,
seleccionant i combinant
les habilitats motrius
bàsiques i adaptant-les a
les condicions establertes
de forma eficaç.

-Resoldre reptes tàctics
elementals propis del joc i
d’activitats físiques, amb
oposició i sense, aplicant
principis i regles per
resoldre les situacions
motrius, actuant de forma
individual, coordinada i
cooperativa i duent a
terme les diferents
funcions implícites en jocs

postural.

-Adapta l’habilitat motriu
bàsica de salt a diferents
tipus d’entorns i
d’activitats
fisicoesportives i
artisticoexpressives,
ajustant-la als paràmetres
espaciotemporals i
mantenint l’equilibri
postural.

-Adapta les habilitats
motrius bàsiques de
manipulació d’objectes a
diferents tipus d’entorns i
d’activitats
fisicoesportives i
artisticoexpressives,
aplicant correctament els
gests i utilitzant els
segments dominants i no
dominants.

-Aplica les habilitats
motrius de gir a diferents
tipus d’entorns i
d’activitats
fisicoesportives i
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i activitats.

-Utilitzar els recursos
expressius del cos i el
moviment, de forma
estètica i creativa, per
comunicar sensacions,
emocions i idees.

-Reconèixer els efectes
de l’exercici físic, la
higiene, l’alimentació i els
hàbits posturals sobre la
salut i el benestar, i
manifestar una actitud
responsable cap a un
mateix.

-Millorar el nivell de les
capacitats físiques,
regulant i dosificant la
intensitat i la durada de
l’esforç i tenint en compte
les possibilitats pròpies i
la seva relació amb la
salut.

-Identificar i interioritzar la
importància de la
prevenció, la recuperació

artisticoexpressives,
tenint en compte els tres
eixos corporals i els dos
sentits, ajustant-les als
paràmetres
espaciotemporals i
mantenint l’equilibri
postural.

-Adapta els
desplaçaments a
diferents tipus d’entorns i
d’activitats
fisicoesportives i
artisticoexpressives,
ajustant-los als
paràmetres
espaciotemporals i
mantenint l’equilibri
postural.

-Adapta l’habilitat motriu
bàsica de salt a diferents
tipus d’entorns i
d’activitats
fisicoesportives i
artisticoexpressives,
ajustant-la als paràmetres
espaciotemporals i
mantenint l’equilibri
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i les mesures de
seguretat en la pràctica
de l’activitat física.

-Demostrar un
comportament personal i
social responsable,
respectant-se un mateix i
els altres en les activitats
físiques i els jocs,
acceptant les normes i
regles establertes i
actuant amb interès,
iniciativa individual i
treball en equip.

postural.

-Adapta les habilitats
motrius bàsiques de
manipulació d’objectes a
diferents tipus d’entorns i
d’activitats
fisicoesportives i
artisticoexpressives,
aplicant correctament els
gests i utilitzant els
segments dominants i no
dominants.

-Aplica les habilitats
motrius de gir a diferents
tipus d’entorns i
d’activitats
fisicoesportives i
artisticoexpressives,
tenint en compte els tres
eixos corporals i els dos
sentits, ajustant-les als
paràmetres
espaciotemporals i
mantenint l’equilibri
postural.

-Representa personatges,
situacions, idees i
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sentiments emprant els
recursos expressius del
cos individualment, en
parelles o en grups.

-Representa moviments a
partir d’estímuls rítmics o
musicals, individualment
o en grup.Té interès per
millorar les capacitats
físiques.

-Relaciona els principals
hàbits d’alimentació amb
l’activitat física (horaris de
menjar, qualitat i quantitat
d’aliments ingerits, etc.).

-Identifica els aspectes
beneficiosos de l’exercici
físic per a la salut.

-Adapta la intensitat de
l’esforç al temps de
durada de l’activitat.

-Té interès per millorar la
competència motriu.

-Demostra autonomia i
confiança en diferents
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situacions i resol
problemes motors amb
espontaneïtat i creativitat.

-Participa en la recollida i
l’organització de material
utilitzat a les classes.

-Accepta formar part del
grup que li correspongui i
el resultat de les
competicions amb
esportivitat.

RELIGIÓ/VALORS Religió:
- Crear noves

dinàmiques per
treballar de forma
més vivencial i
creativa.

- Crear una
organització més
ajustada per tal de
poder aprofundir
més les religions
del món actual.

- Aprofitar més les
situacions que es
produeixen dins

Els resultats globals,  han
estat molt positius.
L’alumnat aprovat és d’un
100%.

3 Aquest curs degut a la
situació actual de
grup-bimbolla s’han fet
sessions conjuntes valors
i religió excepte en algun
moment puntual. Això ha
fet canviar les dinàmiques
de la classe de religió, ja
que no s'han pogut
treballar alguns punts del
currículum de
l’assignatura. Per tant
seria recomanable pel
curs vinent poder tenir
només als alumnes de
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l’aula entre iguals
per treballar
alguns continguts.

- Millorar el
coneixement de la
història.

- Treballar a partir
d’obres d’art
religiós.

Valors:
- Treballar la

resolució de
conflictes.

- Millorar la
cooperació i
col·laboracio del
grup.

- Crear dinàmiques
de grup.

religió.
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3.3-RESULTATS DE L'ALUMNAT QUE REPETEIX CURS:

Aquest curs, 2020-21) no tenim alumnat repetidor del curs 2019-20. Exposam les mesures preses per a la única alumna proposada
per a repetir per al curs que ve (2021-22)

CURS OBJECTIUS
PROPOSATS

INDICADORS
D’ASSOLIMENT

GRAU D’ ASSOLIMENT
1-4

PROPOSTES DE
MILLORA

3ER EP Millorar el nivell curricular
de l’ alumna i seguir el
Pla de reforç individual

Grau de millora en la
seva competència
curricular. Hi ha hagut
una millora al llarg del
curs però encara queda
molt de camí per recórrer.
La inseguretat d’aquesta
alumna no ha ajudat. A
vegades no escolta, no
llegeix i no compren
degut a unes necessitats.
Les sessions de suport
individualitzat, han estat
positives. Dues hores
setmanals de suport
individual ajuden a
millorar encara que el
grau d’assoliment,  no ha
pogut evitar la repetició.
S’han perfeccionat la
competència matemàtica i
lingüística però no ha
aconseguit arribar a un

2 Seguir amb el Pla de
repetició
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nivell mínim.

3.4- RESULTATS DE L’ ALUMNAT AMB ACNS I ACS:

OBJECTIUS
PROPOSATS

INDICADORS
D’ASSOLIMENT

GRAU D’ ASSOLIMENT
1-4

PROPOSTES DE
MILLORA

4T EI Aconseguir els objectius
que s’han marcat a
l’adaptació curricular no
significativa.

- Observació
directa.

- Prova inicial i de
final de curs.

- Informació
obtinguda a les
sessions
d’avaluació.

- Reunions amb la
tutora.

4 - Continuar la
coordinació de la
tutora i la mestra
de pedagogia
terapèutica i en la
part d’avaluació.

5È EI Aconseguir els objectius
que s’han priotizat a les
adaptacions curriculars.

- Observació
directa.

- Proves inicials.
- Informació

obtinguda a les
sessions
d’avaluació.

- Reunions amb la
tutora.

3 - Continuar la
coordinació de la
tutora i la mestra
de pedagogia
terapèutica.

- Continuar
participant en
l’avaluació de
l’alumnat amb
adaptació
curricular.

6È EI Aconseguir els objectius - Observació 3 - Continuar la
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que s’han priotizat a les
adaptacions curriculars.

directa.
- Proves inicials.
- A partir de la

informació
obtinguda a les
sessions
d’avaluació.

- Reunions amb la
tutora.

coordinació de la
tutora i la mestra
de pedagogia
terapèutica.

- Continuar
participant en
l’avaluació de
l’alumnat amb
adaptació
curricular.

1ER EP Aconseguir els
objectiusque s’han
priotizat a les adaptacions
curriculars.

- Observaciódirecta.
- Proves inicials.
- Informació

obtinguda a les
sessions
d’avaluació.

- Reunions amb la
tutora.

- Proves objectives.

3 -Continuar la
coordinacióde la tutora i
la mestra de pedagogia
terapèutica per a realitzar
els diferents tipus
d’adaptacions curriculars i
en la part d’avaluació de
l’alumnat.

2ON EP Aconseguir els objectius
que s’han priotizat a les
adaptacions curriculars.

- Observació
directa.

- Proves inicials.
- Informació

obtinguda a les
sessions
d’avaluació.

- Reunions amb la
tutora i
l’especialista
d’anglès.

- Proves objectives.

3 -Continuar la coordinació
de la tutora i la mestra de
pedagogia terapèutica per
a realitzar els diferents
tipus d’adaptacions
curriculars i en la part
d’avaluació de l’alumnat.

3ER EP Aconseguir els objectius - Observació 3 - Continuar la coordinació
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que s’han marcat a cada
adaptació curricular.

directa.
- Proves inicials.
- Rúbriques

d’avaluació.
- Informació

obtinguda a les
sessions
d’avaluació.

- Reunions amb el
tutor i
l’especialista
d’anglès.

- Proves objectives.

del tutor i la mestra de
pedagogia terapèutica per
a realitzar els diferents
tipus d’adaptacions
curriculars i en la part
d’avaluació de l’alumnat.

4T EP Aconseguir els objectius
que s’han marcat a cada
adaptació curricular.

- Observació
directa.

- Proves inicials.
- Rúbriques

d’avaluació.
- Informació

obtinguda a les
sessions
d’avaluació.

- Reunions amb el
tutor i
l’especialista
d’anglès.

- Proves objectives.

3 - Continuar la coordinació
del tutor i la mestra de
pedagogia terapèutica per
a realitzar els diferents
tipus d’adaptacions
curriculars i la part
d’avaluació de l’alumnat.

5È EP Aconseguir els objectius
que s’han priotizat a les

- Observació
directa.

3 -Continuar la coordinació
de la tutora i la mestra de
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adaptacions curriculars. - Proves inicials.
- Rúbriques

d’avaluació.
- Informació

obtinguda a les
sessions
d’avaluació.

- Reunions amb la
tutora.

- Proves objectives.

pedagogia terapèutica per
a realitzar els diferents
tipus d’adaptacions
curriculars i en la part
d’avaluació de l’alumnat.

6È EP Aconseguir els objectius
que s’han priotizat a
lesadaptacions
curriculars.

- Observació
directa.
Proves inicials.

- Rúbriques
d’avaluació.

- Informació
obtinguda a les
sessions
d’avaluació.

- Reunions amb la
tutora.

- Proves objectives.

3 -Continuar la coordinació
de la tutora i la mestra
depedagogia terapèutica
per a realitzar els
diferents tipus
d’adaptacions curriculars i
en la part d’avaluació de
l’alumnat.

Els resultats de l’alumnat amb ACNS i amb ACS.

A nivell general:
La majoria de l’alumnat amb ACNS i amb ACS han superat els objectius fixats per a les diferents àrees a les quals tenen

adaptacions fetes. Només hi ha una alumna que no promociona de curs i se li ha realitzat un pla específic de suport.
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Anàlisi dels resultats per grups/aula:
Educació infantil:

● 4t Educació Infantil:

Un alumne d’incorporació tardana que s’ha adaptat molt bé a la dinàmica del grup i que va avançant en el procés

d’aprenentatge. Promociona al següent curs amb ACNS.

● 5è Educació Infantil:

○ Un alumne d’incorporació tardana. Al llarg de la tercera avaluació l’orientadora li ha passat diferent proves, i s’ha fet

una derivació a l’SVAP, perquè es pugui continuar amb la seva valoració. Se li han començat a realitzar adaptacions

curriculars significatives a l’àrea del llenguatge: comunicació i representació, i se continuarà el proper curs.

● 6è d’Educació Infantil:

○ Una alumna valorada per TGL, l’orientadora va determinar que l’alumna no presentava NESE.

○ Un alumne d’IT que va arribar el mes de desembre a l’escola. Promociona a l’etapa d’educació primària, sense

adaptacions curriculars, ja que de moment va avançant en els seus aprenentatges.

○ Un alumne amb NESE per TGL en seguiment. El curs passat es va fer una consulta a l’equip específic ECLA i ha

assistit al centre per valorar a l’alumne i donar orientacions a les mestres. La professional de l’ECLA va realitzar una

reunió amb la família i la tutora per comentar aspectes que havia observat. L’alumne promociona a primària, sense

cap tipus d’adaptació curricular, ja que no seran necessàries.

○ Dos alumnes que estaven com a IT i passen a l’etapa d’educació primària com alumnes amb NESE per condicions

personals/història escolar amb reforç educatiu.

○ Un alumne que ha tornat a valorar l’orientadora del centre, el curs passat estava per NESE derivades de trastorn del

llenguatge. Després de la valoració realitzada durant aquest curs l’alumne passa a estar per NESE derivades d’una
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discapacitat intel·lectual. Cal esmentar que a serveis externs estan realitzant proves per valorar la capacitat cognitiva

i també la hiperactivitat que presenta. També a partir del tercer trimestre l’alumne ha començat prendre medicament

per prescripció mèdica per controlar la hiperactivitat. Promociona a l’etapa d’educació primària amb adaptacions

curriculars significatives

● Grup 1r E.P

Una alumna que presenta NESE derivades de condicions personals/història escolar amb un desfasament curriculars

de dos cursos (es troba a un nivell curriculars de 5è d’Educació Infantil). Promociona al següent curs.

Dos alumnes amb TGL que va avançant en el seu procés d’aprenentatge. Es realitzen ACNS a les assignatures de

llengües. Promocionen al següent curs.

Un alumne diagnosticat d’altes capacitats al primer trimestre. Se li ha realitzat un Pla Individual d’Altes Capacitats

que s’haurà de revisar i actualitzar el proper curs. Promociona al següent curs.

● Grup 2n E.P.

○ Un alumne d’IT amb ACS a una adaptació en les àrees de Llengües i matemàtiques ja que presenta un nivell de

desfasament curricular de dos cursos (es troba a un nivell curricular de 5è d'Educació Infantil). Promociona al

següent curs.

○ Una alumna amb discapacitat motòrica d’un 94%; cal adaptació molt significativa, els objectius proposats eren molt

bàsics en quant a oferir experiències, estimulació i socialització, podem dir que, en un mínim grau, s’han aconseguit

aquests objectius. Promociona al següent curs.
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○ Una alumna amb discapacitat intel·lectual, presenta dificultats motrius i conductes disruptives. Al llarg del curs ha

vengut un tècnic de l’UVAI DIACMR. L’alumna va començar a prendre medicació per prescripció mèdica a partir del

segon trimestre que ha donat bons resultats pel que fa al control de les seves conductes disruptives.

○ Un alumne d’IT que passa el proper curs a condicions personals/història escolar amb reforç educatiu. Promociona al

següent curs.

○ Una alumna d’IT que va arribar al centre el mes de desembre. El seu procés d’aprenentatge és lent. Promociona al

següent curs amb ACNS a totes les assignatures.

○ Un alumne que presenta NESE derivades de TGL i que aquest curs ha estat derivat al circuit TDAH. Pendent de

valoració. Promociona al següent curs.

● Grup 3r E.P.

○ Una alumna NESE per DEA que presenta moltes dificultats per assolir els objectius proposats; durant el segon

trimestre se li varen deixar de realitzar ACS, perquè la normativa vigent exposa que a l’alumna amb DEA no se li

poden realitzar ACS. De manera que se li han continuat realitzant ACNS. A més a partir del segon trimestre se li han

realitzar 2h de suport individualitzat per reforçar matemàtiques i treballar la lectoescriptura. L’alumna no promociona

al següent curs.

○ Dues alumnes amb NESE per condicions personals/història escolar. Una alumna té ACNS a les assignatures de

llengües i matemàtiques. Una altra alumna amb ACS a les assignatures de llengües i matemàtiques, ja que presenta

un desfasament curriculars de dos cursos. Promocionen al següent curs.

○ Un alumne NESE per Altes Capacitats. Se li ha realitzat un Pla Individual d’Altes Capacitats que s’haurà de revisar i

actualitzar el proper curs. Promociona al següent curs.

○ Un amb DEA (lectoescriptura) que se li realitzen ACNS a les assignatures de llengües. Promociona al següent curs.
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● Grup 4t E.P.

○ Un alumne d’IT que el proper curs passarà a condicions personals/història escolar amb reforç educatiu.

○ Un alumne que presenta DEA perquè té petites dificultats en la lectoescriptura. Se li realitzen ACNS a les

assignatures de llengües. Promociona al següent curs.

○ Un alumne amb NESE per condicions personals/història escolar. Se li realitzen ACS a les assignatures de llengües i

matemàtiques, ja que presenta un desfasament curricular de dos cursos. L’alumne presentar moltes dificultats de

comprensió oral i escrita.

● Grup 5è d’Educació Primària:

○ Dues alumnes amb NESE per DEA amb ACNS que reben reforç educatiu i que promocionen al següent curs.

○ Un alumne d’IT que se li realitzen ACNS a l’assignatura de llengua catalana. Promociona al següent curs.

● Grup 6è d’Educació Primària::

○ Un alumne NESE per DEA (Dislèxia) que se li han llevat al segon trimestre les ACS, per petició de la seva mare i

tenint en compte la normativa vigent que exposa que no se poden realitzar aquest tipus de mesures de suport per

l’alumnat que presenta DEA. De manera que se li han realitzat ACNS i d’accés.També necessita suport informàtic per

poder fer feina autònomament. Promociona al següent curs, de manera que passa a l’institut.

○ Un alumne d’IT que se li han realitzat adaptacions curriculars significatives a les assignatures de llengües. El seu

procés d’aprenentatge ha estat molt ràpid, de manera que ha arribat a utilitzar els llibres de 5è curs. Promociona al

següent curs, de manera que passa a l’institut.
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3.5- MEMÒRIA EQUIP DE SUPORT

1.- GRAU D’ACONSEGUIMENT DELS OBJECTIUS PRIORITARIS PROPOSATS AL PLA D’ACTUACIÓ:
1.1.- En relació al professorat:

OBJECTIU GRAU DE CONSECUCIÓ PROPOSTES

Coordinar-se amb els

tutors/es i especialistes en

la planificació, elaboració i

avaluació dels alumnes

amb necessitats educatives

específiques i especials.

Fet Continuar amb

l’assessorament i

col·laboració amb el

professorat en relació a:

● elaboració de

materials adaptats

● elaboració d’Informes

Nese, ACS, ACNS,...

● assessorament en

estratègies

metodològiques i

organitzatives

● col·laboració en

l’avaluació i

Assessorar i orientar de les

estratègies metodològiques

i organitzatives, per donar

una resposta educativa a la

diversitat.

S’ha fet

Fer un seguiment de

l’alumnat amb NESE.

S’ha fet en base a unes

graelles
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seguiment de

l’alumnat amb NESE

● col·laborar en la

detecció de dificultats

d’aprenentatge dins

l’aula...

Orientar, facilitar i elaborar

materials curriculars per a

treballar les capacitats

educatives dels alumnes.

S’ha col·laborat, sempre

que ha estat possible en

l’elaboració de materials.

Assessorar i col·laborar

amb els tutors/es en la seva

actuació educativa.

● Aconseguit

Col·laborar amb l'elaboració

i revisió de les ACS.

Participar amb 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 educativa

adequada en cada cas

concret.
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1.2.- En relació a l’alumnat:

OBJECTIU GRAU DE CONSECUCIÓ PROPOSTES

Realitzar una tasca

preventiva el més aviat

possible.

S’ha intentat fer.

Seguir treballant per a la

consecució dels objectius

proposats, en col·laboració

amb altres especialistes i

els tutors/es.

Facilitar, en cada cas,

l’accés als recursos i els

materials que facilitin una

millor adquisició dels

aprenentatges, emprant la

metodologia més

adequada. S’ha fet sempre en

col·laboració amb els

tutors/es de l’aula.
Elaborar material per
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aquells alumnes amb

NESE. Ajudar als tutors/es

en l'elaboració d'aquest

material.

Ajudar els alumnes amb

NESE 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.
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1.3.- En relació al centre:

OBJECTIU: GRAU DE CONSECUCIÓ: PROPOSTES:

Ajudar, si escau, a planificar

els horaris dels alumnes

amb NESE.

S’han fet diferents canvis

en l’horari per tal

d’adaptar-lo millor a

l’atenció de l’alumnat amb

NESE

Continuar amb l’ajuda, si

cal, per fer els horaris.

Participar, juntament amb

els tutors/es, en dur a terme

i adaptar el pla d'acollida

per aquells alumnes que

arriben nous al centre.

Hi ha hagut tres alumnes

nouvinguts al centre; s’ha

col·laborat amb el tutor/es

per facilitar la seva inclusió

al centre.

Participar sempre que es

donin aquestes situacions.

Col·laborar amb el centre

en l'establiment d'activitats

encaminades a l'acolliment i

a la inclusió de l'alumnat en

situació de desavantatge

Hi ha el cas de 4 famílies

amb seguiment per part de

Serveis Socials

Col·laborar quan sigui el

cas.
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social.

Participar en l'elaboració i la

revisió dels documents

generals dels centre

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

S’ha col.laborat amb la

realització de les

concrecions curriculars

Coordinar-se amb l'equip

directiu del centre.

Sempre que ha estat

necessari.

S’ ha fet

Participar de forma activa

en totes les tasques

educatives.

No sempre s’ha pogut

participar per manca

d’horari.

Participar en les activitats

de formació del centre.

S’ha participat en el curs de

formació del classroom.

També s’ha realitzat un curs

d’alerta escolar i un de

coeducació “El personal

docent com a agent de

coeducació”.

Continuar participant en les

activitats de formació.

Participar en la organització S’ha fet.
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dels horaris de suport.

Col·laborar amb l'elaboració

de dictàmens

d'escolarització i informes

psicopedagògics dels

alumnes amb NESE, les

propostes d'escolarització

més adequades.

El fet de tenir una

orientadora de centre amb

atenció quinzenal, ha estat

molt justa per a l’elaboració

de dictàmens, informes i

propostes d’escolarització.

Mantenir la col·laboració i

coordinació amb

orientadora de centre -PT

sempre que sigui possible.

Col·laboració amb la

realització dels informes

NESE.

S’ha fet en col·laboració

amb els tutors/es.

Col·laborar amb

l'actualització de les

butlletes d'estat del centre

corresponent.

Aconseguit.

1.4.- En relació a les famílies:

OBJECTIU: GRAU DE CONSECUCIÓ: PROPOSTES:
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Assessorar i col·laborar

amb les famílies en la seva

implicació educativa.

Quan s’ha demanat i

sempre en col·laboració

amb els tutors/es

Col·laborar amb els

tutors/es en

l’assessorament a les

famílies pel que fa a les

seves demandes i a les

seves necessitats

d’informació del seu fill/filla.

Oferir orientacions a les

famílies per tal d’ajudar al

seu fill/filla a desenvolupar

les seves capacitats i

aprenentatges en

col·laboració amb els

tutors/es.

Atendre les possibles

demandes de les famílies.

No s’han rebut demandes

directament i s’ha

col·laborat en la redacció

de les demandes cap a

l’EOEP.

Recollir informació respecte

als antecedents i actitud del

nin/a a l'entorn familiar.

No s’ha fet.

Donar orientacions a la

família per tal d'ajudar a

l'evolució de l'alumne.

Quan s’ha demanat i

sempre en col·laboració

amb els tutors/es

1.5.- En relació a l’Orientadora a Centre/EOEP:

OBJECTIU: GRAU DE CONSECUCIÓ PROPOSTES:
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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...).

Durant aquest curs hem

comptat amb una

orientadora al centre amb

assistència quinzenal; si bé

això facilita la col·laboració i

coordinació en el

desenvolupament de les

diferents tasques

assignades a l’equip de

suport, encara que resulta

insuficient de manera

quinzenal.

Augmentar les hores

dedicades a Orientació, de

manera que l’assistència al

centre sigui setmanal i no

quinzenal.

Orientar en el treball dins

l'aula (metodologia,

materials, recursos...)

S’han aportat materials i

recursos informàtics.

Intervenir amb les famílies. No s’ha fet a nivell de PT, sí

s’han tengut intervencions

per part d’orientació i

derivacions a SS.

142



Col·laborar amb l'avaluació

psicopedagògica.

S’ha ajudat a l’orientadora

del centre a realitzar

algunes parts del

document, a partir de

l’aportació d’informació

necessària.

Col·laborar amb altres

serveis de la comunitat,

serveis socials, menors,....

Coordinació amb la PTSC

del centre, encara que no el

temps suficient per manca

d’horari. De manera que

que la major part de la

coordinació amb la PTSC

l’ha assumit la direcció del

centre i l’orientadora.

Augmentar hores.

143



3.6 MEMÒRIA ATE

INFORME I MEMÒRIA D’INTERVENCIÓ A.T.E.

CEIP EL MOLINS CURS 2020/2021

ALUMNA: CLÀUDIA PALACIOS THAMS

CURS: 2n E.P.

TUTORA: MERCEDES A. VELA LARA

A.T.E.: MARGA MATEU DA SILVA.

A principi de curs es va elaborar, en col·laboració amb la tutora, la mestra PT i la fisio, el PAI corresponent al curs 2020/21 en el qual es

detallen els objectius principals a aconseguir al llarg del curs.

S’ha treballat de manera conjunta amb la tutora i la mestra PT per intentar incloure-la en el màxim d’activitats d’aprenentatge de l’aula;

activitats i sortides complementàries (biblioteca, viu i conviu…) i en tot el que es fa a l’aula.
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A més, s’han mantingut reunions de coordinació i seguiment tant per part de l’UVAI Nou Sis (de manera trimestral) i de manera setmanal amb

la fisio (Yolanda Ródenas).

Com s’ha comentat abans, curs s’han mantingut reunions de coordinació i de seguiment amb l’UVAI Nou Sis.

● A principi de curs, una primera presa de contacte amb l’alumna, ja que els cur anterior gairebé no va poder asistir al centre.

○ Establir pautes de bàsiques de comunicació amb ella; anticipació amb pictogrames.

○ Treballar causa/efecte amb el polsador amb jocs a l’ordinador,.

● A partir del segon trimestre, es canvia el treball de causa/efecte amb el polsador per una joguina, l’ordinador queda per altres activitats.

○ Tot i continuar amb el polsador, no veiem massa consistència en la resposta causa/efecte amb la joguina per la qual cosa es

retira aquesta tasca.

○ Es continua treballant l’anticipació amb els pictogrames,

○ S’intenta que faci una elecció amb els pictogrames i el programa Tobii.

● Aquest darrer trimestre, hem continuat treballant les pautes donades per l’UVAI.

Així mateix, s’ha fet treball en coordinació amb na Yolanda Ródenas (fisio) per concretar i treballar aspectes relacionats amb:

● Mobilitat i mobilització.

○ marxa.

○ pujada i baixada de les escales.

○ activitats en rulo i matalasset

○ canvis posturals

○ canvis de bolquer amb col·laboració de na Clàudia

○ espalderes

○ braços
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○ mans

■ prensió

■ afluixar la prensió

● Control postural:

○ Regulació i ajustament de la taula i cadira adaptades

○ Regulació i ajustament del bipedestador.

○ Regulació i ajustament del caminador.

● Ergonomia en el maneig de la nina.

A final de curs s’ha fet la revisió del PAI.

ASPECTES POSITIUS:

● Bona predisposició de totes les professionals implicades en fer intervenció amb na Clàudia.

● Bona coordinació casa/escola a través de l’agenda i del Whatsapp.

● És una nina molt ben integrada i acceptada en el seu grup.

● Tenir ubicada l’aula a l’antiga aula de Psicomotricitat ha facilitat moltes de les feines específiques que s’han de fer amb na Claudia. A

més hi ha més amplitud per entrar el mobiliari adaptat (cadira, taula i bipedestador) que ha de fer servir na Clàudia-

● L’aula disposa d’un petit quartet on hi ha la camilla per canviar bolquer.

ASPECTES NEGATIUS:
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● El centre no està adaptat per facilitar l’accés a alumnat amb mobilitat reduïda, encara menys amb un grau de discapacitat tan alt com el

que presenta na Clàudia. La necessitat d’adaptació és bàsicament per poder pujar al primer pis de l’edifici, ja que per infantil sí hi ha

una rampa que accedeix a la planta baixa. A raó d’això es va dirigir una sol·licitud a Conselleria d’Educació (Planificació i Centres) en el

primer trimestre del curs exposant la situació de la qual no s’ha obtingut resposta. Es fa necessari amb la normativa actual tenir els

edificis públics adaptats i accessibles a persones amb mobilitat reduïda, ja que tant es pot donar el cas d’un alumne/a, con de personal

docent o no docent al centre o inclús de famílies que no hi puguin accedir.

● Haver de fer els patis al pis de dalt, el que ens obliga a pujar i baixar dos trams d’escales, amb la dificultat que això suposa tant per na

Clàudia com per l’auxiliar que l’ha de pujar i baixar. En aquesta situació existeix un perill de caiguda evident per les dues persones,

encara que es donin estratègies per facilitar l’activitat, i principalment tenint en compte les necessitats actuals de na Clàudia.

PROPOSTES DE MILLORA:

● Mantenir, si és possible, com aula de referència l’actual aula de 1r Cicle per al proper curs ja que els espais estan més adaptats a les

necessitats de na Clàudia.

● Evitar, si es pot, fer el pati al pis de dalt.
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3.7- MEMÒRIA SERVEI DE FISIOTERÀPIA

Nom del/la Fisioterapeuta: Yolanda Ródenas Roberto

Nom centre escolar: CEIP Els Molins. Búger.

Nom de l’orientador/a: Neus Jaume

Alumnes atesos: 1

Durant el present curs s’ha fet una intervenció al centre amb una alumna de 2n. d’E.P. A principi de curs també es va sol·licitar valoració per una

alumna del mateix grup, però per la seva autonomia motriu no va entrar al servei d’atenció directa. Així i tot, al estar a la mateixa aula també

s’han pogut donar algunes orientacions per la seva atenció. S’ha establert un vincle molt especial entre les dues alumnes i totes dues se’n han

beneficiat d’aquest contacte.

Durant aquest curs la intervenció amb l’alumna s’ha pogut fer amb una major presència que el curs anterior, i això a facilitat poder establir unes

rutines diàries amb l’ATE del centre com per exemple seguir un programa de bipedestació de 30-45 minuts diaris, ja que a casa també la posen,

moments de treball a la seva estació de feina i moments de repòs i de treball a estora. Així i tot ha tingut períodes amb major número de crisis

que altres i amb canvis de medicació per tractar de reduir la freqüència i l’impacte. A casa ha seguit fent estimulació de l’aprenentatge motor i

cognitiu, amb intensitat, i sempre que el seu estat ho ha permés. Han mantingut el programa de bipedestació diari durant 1 hora i han tractat de

fer activitats de marxa a diari. També han aconseguit adaptar una bicicleta per poder sortir al seu entorn. Durant aquest període hem tractat de

mantenir un seguiment i contacte freqüent amb la família tractant d’acompanyar i donar resposta a les seves necessitats.
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La nina, quan està bé es mostra molt activa, i gaudeix d’activitats variades de manipulació i observació. Realitzen marxa assistida des de

darrere i en aquest curs hem pogut introduir un caminador Pacer talla mitjana al centre, el que ha permès practicar marxa més autònoma per la

nina, amb una supervisió molt propera per si en qualsevol moment feia alguna convulsió. Manté sedestació en terra, encara que amb cifosi

d’esquena, però s’han treballat activitats per potenciar una sedestació amb major control postural. També s’han treballat diferents postures tant

estirada en terra com moix o de genolls, i els canvis posturals.

A principi de curs es va planificar una intervenció setmanal en divendres, d’12 a 14h. i des del centre es va fer l’esforç d’intentar fer coincidir la

meva presència al centre amb les classes d’EF, que ha estat una proposta que considere molt positiva per poder donar un suport al grup en

aquests moments i tractar d’impulsar la motricitat de la nina, així com sempre que ha estat possible, la seva participació.

Una cosa que ha estat complicada enguany ha estat l’accessibilitat. Encara que ja varen tenir la previsió d’ubicar la seva aula en la planta baixa,

tant per accessibilitat com per prevenció davant emergències (que a ser possible s’hauria de mantenir en la seva escolarització), però el pati

està a la planta de dalt, i no hi ha ascensor ni cadira elevadora. Això condiciona que la nina ha de pujar i baixar escales cada dia, que per una

part és un benefici motriu, però per l’altra és un perill evident tant per la nina com per la persona que fa la pujada i baixada, i condiciona la

presència de dues persones en eixe moment. Aquesta activitat és totalment assistida, promovent els canvis de pes i moltes vegades assistint el

moviment de les cames. Això suposa que la persona que ho fa , en aquest cas l’ATE, ha de ser entrenada i tenir molta precaució per no perdre

l’equilibri i poder caure.

La persona de referència en l’escola ha estat la directora del centre, la seva tutora i l’ATE. La seva tutora d’enguany ha estat clau en la inclusió

de la nina amb el grup i el treball conjunt i diari amb l’ATE ha propiciat establir rutines de treball per la nina i l’estima de tots els nins de l’aula.

Com a proposta de millora crec que seria molt positiu mantenir una major coordinació d’equip de suport i poder analitzar les necessitats globals

al centre i específiques dels professionals que intervenen cada dia amb la nina. Així i tot, enguany hem pogut tenir una major coordinació ja que

estàvem juntes durant les hores de presència al centre i hem pogut parlar de les diferents necessitats i programar activitats juntes.
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Propostes de millora

Cara el pròxim curs, es recomana continuar la intervenció de fisioteràpia en modalitat d’intervenció dirigida a entorn educatiu i seguir treballant

amb l’equip i la família per mantenir una funcionalitat adequada i la major autonomia possible. També es segueix fent la proposta de participació

en alguna de les reunions de l’equip de suport encara que sigui un pic al mes.

3.8- MEMÒRIA ORIENTACIÓ

Orientadora: Neus Jaume

Atenció al centre: els dimecres quinzenalment

PTSC: Caterina Maria Julià Alou

Atenció al centre: un dia mensual

a). Les funcions de l’UOEP i les accions realitzades es descriuen a continuació:

1.    Oferir assessorament especialitzat a través dels diferents òrgans de coordinació del centre.
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Actuacions dutes a terme:

o Assessorament a l’equip docent en relació a l’aplicació de mesures de RE i ACS

o Coordinació amb l’equip directiu i l’equip de suport.

2. Atendre i fer el seguiment dels alumnes que presenten NESE.

Actuacions dutes a terme:

o Coordinació amb serveis mèdics (Ibsmia)

o Coordinació amb CAPDI

o Cooridnació amb ECLA

o Coordinació amb gabinets privats

o Coordinació SVAP

o Coordinació amb SEDIAP

o Coordinació PTSC-OC

o Coordinació Serveis Socials de Búger
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o Coordinació Serveis Socials de Campanet

o Coordinació amb la fisio

o S’ha realitzat assessorament en relació a diferents alumnes DEA, especialment per dificultats de lectura i escriptura.

o S’han realitzat les avaluacions per canvi d’etapa corresponents, tant d’EI com d’EP.

o Col·laboració des de l’equip de suport en el registre d’actuacions realitzades i previstes, a través de la graella

d’intervencions de centre.

o Actualització de la documentació dels alumnes.

o Elaboració dels informes d’intervenció i informes psicopedagògics.

o S’ha fet la revisió i actualització dels documents específics de l’alumnat NESE (ACS, informe NESE,...).

o S’han derivat les famílies corresponents per a la tramitació del certificat IBAS.

o S’ha realitzat el seguiment de l’alumnat amb NESE a les reunions quinzenals amb la mestra PT.

o S’han actualitzat les dades corresponents en relació a les dades complementàries (nivell de competència curricular, AC,

suports,..) al Gestib.

o S’ha realitzat el traspàs d’informació a l’IES de zona.

o Resum de la graella d’alumnat atès OE-PTSC:
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DADES PER A LA MEMÒRIA

Inf. Psicopedag. 2

Dictàmens 2

Inf. Intervenció 16

Inf. Baixa NESE 9

Nombre total d'informes d'EOEP: 29

Nombre de demandes del centre 21

Nombre de demandes de la família 3

Nombre de demandes de serveis
externs 0

Nombre de demandes noves 10

Nombre de demandes pendents 0
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Nombre de demandes de seguiment 14

Nombre d'entrevistes convocades 27

Nombre d'entrevistes realitzades 27

Nombre de visites a domicili 0

Nombre de protocols d'absentisme 0

Nombre de reunions amb serveis
externs: 5

Nombre d'informes de derivació a
serveis externs 8

Nombre de sol·licituds d'ATE 2

Nombre de sol·licituds de fisio 2

3.      Promoure l’apropament i cooperació entre els centres educatius i les famílies.
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Actuacions dutes a terme:

o Reunions amb famílies per a les devolucions després de les avaluacions psicopedagògiques.

o Reunions amb les famílies per a fer l’acompanyament de l’alumnat NESE.

o Participació en la Comissió de Convivència.

4.    Desplegament del programa d’orientació

Com a conseqüència de la poca atenció al centre no s’ha pogut desenvolupar el programa.

5.    Conclusions i aspectes a millorar

- Es valora molt positivament l’augment d’hores d’atenció al centre de cara al curs que ve. L’atenció de l’orientadora passarà de

quinzenal a setmanal.

- Millorar l’organització i l’anticipació de les tasques de valoració de l’orientadora amb l’establiment d’un horari de l’orientadora.

- Millorar la coordinació OE- PT – tutores, es podria establir un horari.

- Millorar el treball de la convivència a través de l’administració del CESC a cada curs.

6.       EOEP
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Es valora molt postiviament el suport de les reunions de l’EOEP de zona. És de gran ajuda poder compartir casos i unificar criteris. Les

reunions presencials són més productives però com a com a conseqüència del Covid, s’han hagut de fer on-line. És necessari l’augment

d’hores d’orientació a la nostra zona com a conseqüència del creixement del centres educatius per a donar una cobertura adequada seguint

amb el principi de prevenció de l’orientació educativa

4- ABSENTISME ESCOLAR

Durant aquest curs no hem tengut problemes d’ absentisme escolar, tan sols algunes faltes de puntualitat reiterades d’ una família, que no han
derivat en protocol d’absentisme.

5-RESULTATS DE L’ AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA

Durant aquest curs no s’han duit a terme les proves de diagnòstic IAQSE.

6-VALORACIÓ DE LES MESURES ADOPTADES PER A LA MILLORA DELS RESULTATS ACADÈMICS AL LLARG DEL CURS

MESURES PER A LA MILLORA DELS RESULTATS VALORACIÓ

Pla lector: promoure la lectura per a millorar la competència lectora
de l’ alumnat. S’ ha realitat un pla per fomentar la lectura a tots els
nivells amb un treball amb xarxa amb la Biblioteca municipal. S’ han
duit a terme:
EI: conta contes a la Biblioteca, conta contes a l’ aula, espai de
lectura, capsa viatgera de contes

Els resultats han estat valorats amb tots els agents implicats:
mestres, biblioteca municipal i alumnes. La valoració és molt
positiva. Aquest Pla ajuda a motivar a l’ alumnat en la lectura i
contribueix a millorar la competència lectora, que es reflecteix a totes
les àrees, ja que es treballa de manera interdisciplinar.
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1er -2on : lectura diària a l’ aula, conta contes a la Biblioteca i taller
de llengües
3er-4t: lectura diària a l’aula, Atrapallibres amb la Biblioteca i taller de
llengües
5è-6è: lectura diària a l’ aula. Club de lectura amb la Biblioteca i taller
de llengües

Taller de matemàtiques: treballar les matemàtiques de manera més
manipulativa i vivencial una vegada a la setmana a EP
Espai de matemàtiques a EI

La valoració també és positiva. Treballar de manera manipulativa fa
que la motivació de l’ alumnat augmenti, encara que per part del
claustre es considera que no tot es pot treballar manipulativament. Hi
ha alguns continguts que s’ han de treballar amb la repetició i que és
necessari també que l’ alumnat sigui capaç de fer l’ abstracció, sobre
tot a partir de 4t d’ EP.
Aquest curs, a causa de la situació sanitària , aquests tallers s’ han
realitzat dins l’ aula amb el GEC. No s’ han pogut mesclar els
alumnes per nivells curriculars, mesclant alumnes i això resultava
molt enriquidor.

Treballar per projectes a CN i CS La valoració és positva. El fet de treballar per projectes fa que
l’alumnat adquireixi habilitats de recerca, de pensament crític, que
sigui capaç de formular hipòtesis, de treure conclusions i que s’hagi
de saber fer un pla de treball organitzat. També s’ ha treballat de
manera interdisciplinar, treballant al mateix temps continguts de
l’àrea de matemàtiques i de l’ àrea de català, aprofitant per fer
exposicions orals, expressió escrita , etc...

Tasques enriquides Aquest curs no s’ ha pogut dur a terme molt de treball cooperatiu,
però sí que s’ha intentat plantejar les tasques perquè siguin
enriquides, que es puguin treballar de manera competencial. La
valoració és positiva. Es detecta la necessitat de tenir una formació
contínua en aquest sentit, ja que el claustre és canviant.

Adaptacions curriculars, plans de reforç i treball individualitzat:
s’han fet les adaptacions curriculars i els plans de reforç  necessaris
segons les necessitats individuals de tot l’ alumnat nese. També s’

La valoració de la tasca feta és positiva, però la quantitat d’ alumnat
nese que s’ acumula dins una mateixa aula és molt alt i resulta difícil
preparar feina individualitzada quasi per a cada alumne. Es
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haelaborat un pla individual de reforç per proposta de repetició . necessitamolta preparació i molt de suport especialitzat.

7-GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE L’ ÀMBIT PEDAGÒGIC, ORGANITZATIU I DE GESTIÓ I PROPOSTES DE MILLORA

ÀMBIT : ORGANITZACIÓ DE CENTRE

OBJECTIUS PROPOSATS INDICADORS D’ ASSOLIMENT GRAU D’ ASSOLIMENT
1-4

PROPOSTES DE MILLORA

Crear els documents de centre
que falten de manera pràctica i
consensuada perquè puguin ser
utilitzats com a eina de feina

Nombre de documents : durant
aquest curs s’ han acabat de
crear els següents documents:

● Concrecions curriculars
● Programacions

didàctiques adapatades
als 3 escenaris

● PAT
● Pla de contingència
● Pla de digitalització
● Revisió i actualització del

Pla ECO (amb la
introducció del projecte
d’hort escolar)

4 El propòsit per al curs que ve i
coincidint amb el 2on període de
direcció,  és començar a fer la
revisió dels documents de centre
que ja fa 4 anys que estan fets.

Elaborar el Pla d’ igualtat del
centre

Elaborar un Pla d’ avaluació

Totes aquests accions es faran
amb les eines del PMT

Coordinar amb les diferents
institucions del municipi per tal

Nombre d’ activitats
coordinades:

4 Per al curs que ve, es proposa
que al club de lectura de 5è i 6è
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de fer accions educatives
conjuntes. Amb Serveis socials:

Un tracte pel bon tracte: 6
Viu i conviu: 8
Igualtat: 4
Reunions casos: 5

Amb Biblioteca municipal (pla
lector): 21

Amb 3ª edat:

Publicació revista: 3
Activitats:2

Amb Policia tutor: 2

Amb Ajuntament: 2

també es proposin lectures de
castellà.

Amb el Policia tutor es proposa
reprendre les activitats
d’educació vial i xerrades que
aquest curs no s’ han pogut
realitzar perquè la major part del
curs no hem comptat amb la
figura de policia al centre.

Amb la 3ª edat ens fa ganes
reprendre l’ activitat
d’apadrinament i organitzar
activitats intergeneracionals,
però això només es durà a terme
quan hi hagi seguretat sanitària.

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

Nombre d’ actuacions: 7

Publicacions als blogs i pàg. web
Informació whats app famílies
Informació constant als
representants del CE
Usuaris Gestib famílies
Correu corporatiu
Tutories virtuals i/o presencials
quan ha estat imprescindible.
Espais familiars (aquest curs
només s’ha fet una activitat
sobre formació covid19)

4 El curs que ve es reprendran les
tutories presencials complint
totes les normes de segurtetat
sanitàries vigents.

Es reprendran els espais
familiars
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ÀMBIT: GESTIÓ DE RECURSOS

OBJECTIUS PROPOSATS INDICADORS D’ ASSOLIMENT GRAU D’ ASSOLIMENT
1-4

PROPOSTES DE MILLORA

Optimitzar tots els espais del
centre, molts dels quals s’ han
hagut de reconvertir en aules.

Espais habilitats:

Passadís: habilitat com a sala
d’aïllament
Hall superior: habilitat com a
Biblioteca de centre
Banys: per separar-los només
disposam d’ un bany per a cada
curs. Els banys han hagut de ser
mixtes
Gimnàs: habilitat com a aula
Aula d’ informàtica: habilitat com
a sala de mestres
Patis exteriors: habilitar espais
municipals per poder fer patis
Poliesportiu municipal: utilitzat
per fer EF per manca d’ espai al
centre.

3 Amb la situació Covid s’ha fet
més evident la manca d’ espai al
centre.
Es detecten les següents
mancances:

No es té espai suficient per la

demanda que hi ha del servei de

menjador. S’ han d’habilitar

passadissos per a aquesta funció

i no és el més adequat , ja que

els passadissos haurien de

romandre buits com a zona de

pas.

No es disposa d’ espai per fer

una sala d’ aïllament

No es disposa d’ espai per poder

ofertar ambients a educació

infantil, tal com agradaria al
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claustre i que forma part del

projecte educatiu.

No es disposa d’ espai suficient

per a poder fer l’ EF al centre i s’

han d’ utilitzar instal.lacions

municipals.

No es diposa d’ espai suficient al

centre per poder fer hort escolar i

s’ han d’ utilitzar instal.lacions

municipals.

No es disposa d’ espai suficient

al centre per poder tenir

biblioteca i aquesta s’ ha hagut

d’ubicar a un passadís

No es disposa d’ espai suficient

per poder tenir aula de música, ni

gimnàs.

Només es disposa d’ una tassa

de  WC per a cada aula d’ EI
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amb l’ inconvenient que per a

una de les aules és exterior i

quan plou els alumnes han de

passar pel pati per anar-hi

Només es disposa d’ una tassa

de WC per a 1er i 2on i no queda

més remei de que siguin mixtes.

Només es disposa d’ una tassa

de WC per a 3er i 4t i una per a

5è i 6è amb el mateix

inconvenient de què han de ser

mixtes.

Amb tota la problemàtica i les

mesures sanitàries derivades de

la Covid19 aquesta  manca s’ ha

vist agreujada, ja que resulta

més complicat perquè s’ han de

fer torns per a tot.

També hi ha el problema de les

barreres arquitectònques a
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causa de que l’edifici és molt

antic. No disposa de cap tipus d’

adaptació perquè l’ alumnat amb

dificultats motrius pugui accedir a

la planta alta de l’edifici i tampoc

de rampa per accedir a la porta

principal del centre.

Totes aquestes qüestions fan

que de cada vegada sigui més

difícil poder ofertar el projecte

educatiu que ens agradaria com

a Claustre, ja que hi ha coses

que no es poden fer per manca

d’ espai.

Es faran les passes necessàries

per evidenciar a l’administració

la necessitat d’espai al centre

Optimitzar i millorar els recursos
materials

Actuacions fetes:

s’ han reorganitzat els materials
dels tallers per poder ofertar els
tallers dins la pròpia aula

4 Fer unes graelles d’ús de
materials perquè es puguin
utilitzar per diferents aules
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s’ha prioritzat l’ús dels materials
bons de desinfectar.

Optimitzar i millorar els recursos
humans

Actuacions fetes:

S’ han utilitzat tots els
especialistes manco anglès per
realitzar GEC.
S’ han utilitzat recursos externs
com: policia tutor, educadora
social i bibliotecari

4 Implementar, si la situació
sanitària ho permet, les
especialitats.

Seguir utilitzant els recursos
humans que ens proporciona el
municipi per fer activitats
coordinades amb el centre.

Millorar els recursos informàtics
de què disposa el centre per tal
de poder  ofertar una bona
infraestructura per treballar els
TAC

Actuacions fetes:
-Organitzar l’aula d’informàtica
per adaptar-la a les
circumstàncies actuals.

● Retirada d’ordinadors de
sobretaula que no s’han
d’utilitzar.

● Organització del carret
dels notrebooks i
Chromebooks.

● Enrolar els Cromebooks a
la consola del centre.

● Canviar el sistema
operatiu Windows XP a
Ubuntu 16.04 i 18.04
depenent de l’equip.

● Integrar els equips a
l’entorn del centre
(Windows Server)

Gestió d’incidències amb

4 Seria convenient renovar tots els
ordinadors de sobretaula, essent
primordials i prioritaris els
ordinadors de Direcció. Tant el
maquinari com el sistema
operatiu no són els més adients
per gestionar tot el que s’ha de
gestionar i ara més que s’exigeix
una certificació digital.

La majoria dels ordinadors d’aula
(sobretaula) estan molt obsolets,
al igual que la majoria
d’equipament digital (a excepció
del nou monitor de 86”) i cal una
inversió important de diners amb
els quals l’escola no compta.

S’exigeix de la Coordinadora
TAC coneixements i funcions per
a la qual no hi està formada; ni
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Conselleria (Suport TIC):
● Demanar una pissarra

digital nova per l’aula de
Psicomotricitat convertida
en aula de 1r cicle. La
pissarra que hi ha no es
pot fer servir.

● Gestionar la recepció,
instal·lació d’un monitor
digital de 86” per l’aula de
2n Cicle.

● Gestionar la
desinstal·lació de la
pissarra existent a l’aula
de 2n cicle i la seva
reubicació a l’aula de 1r
Cicle.

● Gestionar incidència aula
EI - ordinador no funciona
i es canvia per un altre
equip.

● Integrar al domini de
l’escola un ordinador de
sobretaula a l’aula d’EI
3anys. (donació)

● Canviar ordinador de
sobretaula a l’aula de 2n
Cicle (ha deixat de
funcionar i se dona de
baixa)

● Gestionar Chromebooks
cedits per Conselleria i
IBSTEAM per alumnat
desafavorit.

tan sols s’ofereix formació per
Coordinadors TIC/TAC i es remet
tot a través de la pàgina web de
suport TIC.

Seria convenient poder comptar
amb un suport informàtic
“personal” que pogués atendre
“in situ” les necessitats del(s)
centre(s)

165



● Gestionar canvi de
bombeta al projector de
l’aula de 1r cicle.

● Gestionar reparació
altaveus aula d’EI 3 anys.

-Formació en Classroom a través
de CEP IBSTEAM per a tot el
professorat del centre.

-Formació bàsica en la gestió de
la Consola Google Workspace
dels Administradors de l’entorn
ceipelsmolinsbuger.cat a través
del CEP IBSTEAM

-Formació en la gestió de la
seguretat de la Consola Google
Workspace.CEP IBSTEAM

-Reunions de coordinació amb
ICONO per gestionar recursos
del centre.

ÀMBIT : PEDAGÒGIC

OBJECTIUS PROPOSATS INDICADORS D’ ASSOLIMENT GRAU D’ ASSOLIMENT
1-4

PROPOSTES DE MILLORA

Aconseguir treballar de manera
competencial introduïnt les noves
mesures de seguretat.

Actuacions fetes:

S’ ha partit dels coneixements
previs de l’ alumnat, tenint en
compte el període de
confinament del curs anterior

3 Formació en avaluació
competencial.

Reanudar els tallers

Reanudar el treball cooperatiu
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S’ ha treballat per projectes a les
àrees de CN i CS
S’han introduït els tallers de
matemàtiques i llengües dins les
aules.
S’ han fet activitats enriquides

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

Nombre de projectes fets:

S’ ha fet un projecte per trimestre

3 Establir unes graelles comunes
per plasmar la tasca programada
als projectes.
Dedicar un temps dels claustres
a fer reflexió sobre la part
pedagògica i l’ organització dels
projectes.

Treballar amb tasques enriquides
que permetin la reflexió i
l’experimentació de l’ alumnat.

Actuacions fetes:

Tallers de matemàtiques i
llengües 1 setmanal per aula.
1 projecte per trimestre a CN i
CS

3 Potenciar que el professorat nou
al centre segueixi amb la línia de
centre , mitjançant
l’acompanyament de l’ equip
impulsor.
Organitzar dinàmiques de treball
actives.

ÀMBIT: RESOLUCIÓ POSITIVA DE CONFLICTES I 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.

Nombre d’ accions: 23

Un tracte pel bon tracte: 6
Viu i conviu: 8
Igualtat: 4
Tutories: 1 setmanal
Cercles restauratius: 3
Observacions : 4
Sociogrames:1

4 Seguir amb el programa de
Convivència i les activitats que
es fan amb els SSmunicipals.

Sociogrames durant el 2on
trimestre

Tutories grupals i
individualitzades
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Reunions de delegats

8-VALORACIÓ DE L'ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE

ASPECTES ORGANITZATIUS GRAU DE COMPLIMENT
1-4

PROPOSTES PER AL CURS SEGÜENT

Calendari i horari general del centre 4 Canviar l’ horari d’ acabament del darrer dia
de classe per poder fer un final de curs
compartit amb les famílies. Es farà la
proposta a planificació

Criteris pedagògics per a l’ elaboració dels
horaris del centre, de l’ alumnat i del
professorat.

4 Horaris del centre:

Poder fer les entrades i sortides de manera
que es mesclin el menys possible els
diferents GEC
L’ entrada d’ EI sigui diferent a la d’EP per
poder respectar el ritme de l’alumnat.

Horaris de l’ alumnat:

Que estiguin el major  temps possible amb el
tutor/a
Que les matèries troncals siguin a les
primeres hores.
Que les sessions d’ EF siguin seguides
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Que permetin fer projectes
Que permetin fer tallers.
Dedicar mitja hora diària a la lectura
Dedicar un temps diari a educació per a la
salut
Que permetin fer tutories i resolució de
conflictes.
Poder fer els patis sense coincidir els GEC
Horaris dels mestres:

Que permetin fer coordinacions
Que tenguin el major temps possible amb el
seu grup
Que es puguin fer els suports necessaris per
atendre les necessitats de l’ alumnat

Calendari de reunions i avaluacions 4 Reunions:
Reunions setmanals de coordinació
d’etapa,d’ equip de suport amb tutors,
d’atenció a famílies.
Reunions de claustre mensuals.
Sessions d’ avaluació : al final de cada
trimestre.

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

4 Inicials col.lectives : amb tot el grup, el
setembre abans de començar
Reunions indiviudals amb l’ alumant nou : el
setembre
Reunions de tutoria individual cada final de
trimestre

Mesures per a l’optimització i l’aprofitament
els espais i recursos

4 El centre presenta molta manca d’ espai. S’
haurà de fer la sol.licitud a l’Ajuntament per
utilitzar espais municipals.
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Teatre municipal, places per a patis,
poliesportiu per a EF

Estat de les instal.lacions i equipaments 4 S’ha sol.licitat a l’ Ajuntament l’ adequació
d’un espai per fer hort escolar, ja que el
centre no té espai propi
S’ha sol.licitat a l’ Ajuntament que arregli
ipinti la façana del centre.

9--COMPLIMENT DEL PLA PER A L'AVALUACIÓ , SEGUIMENT I VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS

ASPECTES DEL PLA GRAU DE COMPLIMENT
1-4

PROPOSTES PER AL CURS SEGÜENT

Organització i desenvolupament 3 Es preten organitzar el pla d’avaluació amb
les estratègies apreses al PMT i canviar a
una avaluació més competencial, amb les
eines del curs previst d’ Avaluació
competencial

Calendari 4 Avaluació inicial: coneixement previs de l’
alumnat. Dins el mes de setembre.

Avaluació contínua: s’ aniran valorant segons
els criteris establerts a la PGA durant tot el
trimestre i al final de cada trimestre es
debatrà a les sessions d’avaluació i es faran
propostes de millora. Els resultats es
comunicaran a les famílies al final de cada
trimestre de manera individual i de manera
global al CE.
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Avaluació final: es faran proves per conéixer
el nivell de competència de l’alumnat a final
de cada cicle (5 anys, 3er i 6è )
Autoavaluació de tot el procés
d’ensenyament-aprenentatge: dins les
sessions trimestrals d’ avaluació el
professorat farà una autoavaluació de com
està anant tot el procés per poder fer
propostes de millora.

10-VALORACIÓ DELS PROJECTES INSTITUCIONALS I DELS PLANS DE CENTRE

10.1-Revisió dels documents institucionals del centre que s’ha previst modificar

DOCUMENTS
INSTITUCIONALS.

FIXAT A PGA GRAU D’ ASSOLIMENT
1-4

PROPOSTES PER AL
CURS SEGÜENT

SI NO

PEC x 3 Incloure dins el PEC el
pla d’ avaluació

CC x 4 Incloure graelles per fer el
seguiment dels projectes,
hort i activitats TAC

PL x 4 Fer-ne la revisió

PALIC x 4 Fer-ne la revisió

PLA CONVIVÈNCIA X 4 Seguir amb totes les
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activitats que es fan. No
es modificarà

PAD X 4 Fer-ne la revisió. Son
necessàries més hores d’
atenció de orientació.

PAT X 4 Informar-ne als nous
docents. No se modificarà

ROF X 4 Informar-ne als nous
docents. No està previst
modificar-lo

PLA IGUALTAT X 1 Elaborar-lo

10.2-Concreció per al curs actual

DOCUMENTS INSTITUCIONALS I ALTRES
PLANS

GRAU DE COMPLIMENT
1-4

PROPOSTES PER AL CURS SEGÜENT

PL 4 Durant aquest curs per minimitzar contactes
no hi ha hagut anglès a 3 anys. Per al curs
que ve es preveu que sí n’ hi hagi. Es
valorarà si es poden fer les plàstiques en
anglès.

PALIC 4 Fer un inici esglaonat per poder acollir
l’alumnat i poder explicar tota la normativa de
seguretat sanitària, fent recorregut pel
centre, evitant que coincideixin GCE.
Fer tallers de consciència fonològica per a EI
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Suport per als nouvinguts que tenguin
dificultat en les llengües oficials.
Adaptacions curriculars necessàries.

PLA DE CONVIVÈNCIA, IGUALTAT I
COEDUCACIÓ

4 Es seguiran fent les actuacions programades
(cercles restauratius, sociogrames,
dinàmiques de grup, tutories…) . A més s’
elaborarà el Pla específic d’ igualtat per al
centre.

PLA ESPECÍFIC PER A L’ ALUMNAT
REPETIDOR

4 Per a aquest curs s’ha elaborat un pla
específic per a una alumna repetidora i se li
han proporcionat adaptacions individuals,
tutories i suport individualitzat. Per al curs
que ve s’elaborarà un pla específic de feina
per a ella.

PLA DE COORDINACIÓ
PRIMÀRIA-SECUNDÀRIA

4 Reunions de coordinació amb l’ IES i tots els
CEIPS de la  zona de manera trimestral. La
proposta per al curs que ve és coordinar tota
la part d’ atenció a la diversitat.
Reunions de traspàs d’ informació dels tutors
i orientadors a final de curs sobre l’ alumnat
de 6è EP

PLA DE FOMENT DE LA LECTURA 4 Es seguirà amb el Pla lector del centre que
inclou conta contes a EI i 1er cicle, capsa
viatgera de contes a EI, bibliopati,
atrapallibres a 2on cicle, club de lectura a 3er
cicle, tallers de llengües.

11-PLANS I PROGRAMES ESPECÍFICS DE CENTRE
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PLANS I PROGRAMES ESPECÍFICS GRAU DE COMPLIMENT
1-4

PROPOSTES PER AL CURS SEGÜENT

PROGRAMA DE MILLORA I
TRANSFORMACIÓ

3 Fins ara hem duit a terme un pla de millora i
transformació del centre amb les eines del
Claustre. Per al curs que ve està previst
entrar dins el programa PMT i poder utilitzar
les eines organitzatives i d’innovació que ens
pugui ofertar.

PLA DE FORMACIÓ DE CENTRE

Aquest curs s’ han realitzat les següents
formacions:

Eines pedagògiques del Gestib
Eines bàsiques per l’ ensenyament en línea
Cap a la coeducació
Directori d’ usuaris i estructura organitzativa
de la consola adminsitrativa de google
workespace
Configuració avançada d’ aplicacions,
auditoriai protecció de dades. Consola
workespace

4 Formació  FiC del CEP en Avaluació
competencial
Formació inicial PMT

PLA ECO 4 Hort escolar
Tallers mediambientals
Gestió de residus
Berenars saludables
Sortides amb objectius mediambientals.

FONS DE LLIBRES 4 Seguir ofertant el programa amb un doble
objectiu: mediambiental i d’ estalvi de les
famílies
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PLA LECTOR 4 Conta contes a EI i 1er cicle
Capsa viatgera de contes a EI
Atrapallibres a 2on cicle
Club de lectura a 3er cicle
Lectura diària
Tallers de llengua
Col.laboració amb la revista de la 3ª edat.
Bibliopati

PLA DE CONVIVÈNCIA I COEDUCACIÓ 4 Viu i conviu a EI i 1er cicle
Un tracte pel bon tracte a 2on i 3er cicle
Diades 25N i 8M
Tallers i xerrades
Tutories i reunions de delegats
Sociogrames
Dinàmiques de grup i cercles restauratius.

PLA DE DIGITALITZACIÓ 4 Pàgina web
Blocs de les aules
Google suite: correu electrònic amb domini
del centre per a cada alumne
(classroom,drive, documents i formularis
google..)
Diferents dispositius: notebooks,
chromebooks, ordinadors de taula…
Usuaris gestib per a famílies
Whats app famílies

EDUCACIÓ VIAL 2 Durant aquest curs no hem pogut realitzar
totes les activitats que hi havia programades
perquè hem estat quasi tot el curs sense la
figura de policia tutor. Per al curs que ve es
preveu poder reiniciar les sessions teòriques
i pràctiques d’ educació vial i les xerrades del
policia.
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FESTES POPULARS 2 Durant aquest curs la celebració de les
festes populars s’ ha treballat dins les
diferents aules, però s’ han pogut fer poques
activitats de cara l’ exterior. Per al curs que
ve, si millora la situació sanitària es
reprendran les activitats habituals per
conéixer i gaudir de les festes populars

APADRINAMENT 2 Durant aquest curs no s’han pogut realitzar
activitats d’ apadrinament per no mesclar
GCE. Per al curs que ve no està previst
reiniciar les activitats, però si la situació
sanitària ho permetés, es valoraria l’ opció d’
incorporar-ho una altra vegada.

12-VALORACIÓ DEL PLA DE CONTINGÈNCIA

APARTATS GRAU DE COMPLIMENT
1-4

PROPOSTES DE MILLORA PER AL CURS
SEGÜENT

Mesures de prevenció, protecció i higiene
davant la Covid19 adaptades a l’etapa
educativa

4 Revisar i adequar segons la darrera
resolució del conseller d’ Educació i formació
professional  de 4 de juny 2021

Planificació organitzativa 4 Revisar i adequar segons la darrera
resolució del conseller d’ Educació i formació
professional  de 4 de juny 2021

Planificació curricular 4 S’ elaboraran les programacions docents
tenint en compte el nivell d’ on parteixen
els alumnes. Tenin en compte el pla de
digitalització per preparar a l’ alumnat en
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cas de possible confinament i ofertant
activitats que permetin mantenir els GCE
i les mesures de seguretat sanitàries
vigents a cada moment.

Pla d’ acollida 4 Es tendrà en compte l’ acollida de l’ alumnat
nouvingut al centre de manera especial fent
un període d’ adaptació i s’acollirà a tot
l’alumnat , en general, de manera
esglaonada per poder explicar a cada GCE
quina serà la normativa sanitària del
moment.
Es faran reunions inicials amb les famílies
presencials per poder explicar com serà el
funcionament de tot el curs.

Coordinació per a la salut 3 Es faran reunions de comissió de salut de
centre. , com a mínim, una trimestral i/o
sempre que es consideri necessari.
Durant aquest curs s’ ha intentat reiterades
vegades, que des del PAC de referència es
pogués fer una formació al centre sobre les
patologies dels alumnes que pertànyen al
programa d’ Alerta escolar, no s’ ha
aconseguit. El proper curs s’ insistirà
També s’ ha intentat que s’ inclogui dins la
Comissió de Salut municipal de Sa Pobla al
CEIP Els Molins, ja que és el PAC que ens
toca per zona i trobam molt necessari tenir
coordinació amb la situació sanitària actual.
No s’ ha aconseguit. Se seguirà intentant el
curs que ve.

Pla digital 4 Motivar a tot el professorat a seguir el pla de
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digitalització del centre.
Graelles per fer el seguiment del grau
d’implementació del pla

13- PRINCIPALS CONCLUSIONS I PROPOSTES DE MILLORA APORTADES PER LA COMUNITAT EDUCATIVA

Tenint en compte les aportacions fetes per tota la comunitat educativa, mestres, alumnes, famílies i agents externs, es treu la conclusió

generals de què el curs ha anat força bé. El Pla de contingència ha resultat adequat i positiu, ja que no hi ha hagut quasi incidència de Covid

dins el centre. Els alumnes,mestres i famílies, en general, han complit la normativa de manera exemplar i això ha permés desenvolupar tot el

curs amb presencialitat. No s’ han detectat absentismes i tot l’ alumnat ha pogut seguir amb normalitat les classes.

El pla de digitalització del centre s’ ha accelerat durant aquest curs. Totes les accions que s’havien iniciat, s’han implementades dins la

normalitat del dia a dia dins les aules. El professorat ha fet molta formació en aquest sentit i tant els alumnes com les famílies s’ han

familiaritzat en l’ utilització de totes les eines TAC que s’han posat en marxa per poder estar preparats en cas de confinament.

S’  han adaptat totes les programacions i activitats a la nova normativa i malgrat, s’han hagut de fer de manera diferent, en cap moment ens

hem aturat de fer activitats diverses, procurant que fossin motivadores i engrescadores per a l’ alumnat complint les normes sanitàries. S’ ha

seguit amb els projectes, pla lector, sortides per l’ entorn,tallers,plans de convivència,   etc...només s’han suprimit aquelles activitats que per la

seva organització pròpia no se podien dur a terme amb la normativa vigent com el treball cooperatiu o l’ apadrinament.

Hi ha hagut un esforç per reforçar la comunicació amb les famílies de manera telemàtica,ja que no podia ser presencial, excepte en

casos excepcionals. En general, es creu que el curs ha funcionat bé i esperam que el proper curs pugui ser amb més normalitat.

Com a propostes de millora generals per al curs vinent destacaríem poder incloure el treball cooperatiu i l’ apadrinament una altra vegada dins

la dinàmica de centre i poder tenir més participació de les famílies dins el centre, però tot això dependrà de com evolucioni la situació sanitària

i de la normativa del moment.
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També cal dir, que amb tota la situació Covid s’ ha evidenciat més la manca d’ espai del centre, tant per part de les famílies com dels

mestres es detecten mancances d’ espais per poder ofertar menjador, per poder fer  una sala d’ aïllament en condicions, per poder fer tallers,

ambients, per bibliteca...s’ han hagut d’ utilitzar passadissos per tot això, i no és el més adequat, ja que els passadissos haurien de romandre

lliures segons el pla d’ autoprotecció. També ha mancat espai per fer els patis, l’ educació física i l’ hort i s’han hagut de demanar espais

municipals. Els banys són totalment insuficients per a tot l’ alumnat del centre i manca llevar barreres arquitectòniques per a l’ alumnat amb

dificultats motrius.

14-ATRIBUCIÓ DE RESPONSABILITATS

ELABORACIÓ EQUIP DIRECTIU

APROVACIÓ CLAUSTRE
CONSELL ESCOLAR

REVISIÓ CONSELL ESCOLAR

AVALUACIÓ CLAUSTRE
CONSELL ESCOLAR

15- LLISTAT DE VERIFICACIÓ

13.1-Aspectes procedimentals

Ha estat elaborada per l’ equip directiu SI X NO

L’ equip directiu l’ ha elaborada tenint en SI X NO
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compte les deliberacions i els acords del
claustre , del consell escolar en l’ àmbit de
les seves competències respectives

Els aspectes educatius han estat aprovats
pel claustre de professorat

SI X NO

Ha estat aprovada pel consell escolar SI X NO

És avaluada pel claustre pel que fa als
aspectes educatius i pel consell escolar la
resta d’ aspectes

SI X NO

13.2-Contingut

1. Consta
2. Consta però és poc clar
3. Consta i està formulat de manera clara i concreta
4. Consta i està formulat de manera clara i concreta i coherent amb les líneas establertes en el PEC

Ánalisi dels objectius en relació amb la millora del rendiment
acadèmica i proposotes de millora

3

Grau de compliment dels objectius de l’àmbit pedagògic, organitzatiu
i de gestió i propostes de millora.

4

Valoració de l’organtizació general del centre 4

Valoració del Pla d’avaluació  i el seguiment dels resultats acadèmics 3

Valoració dels plans institucionals i de centre
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Elaboració o revisíó 4

Concreció per al curs actual 3

Plans i programes específics 4

Valoració del Pla de contingència 4

Conclusions i propostes de millora aportades per la comunitat
educativa

3

13.3-Funcionalitat

Es realitza la memòria anual d’ acord amb els procediments establerts, parteix d’ una anàlisi i valoració  des de la PGA aprovada a principi de

curs, tenint en compte totes les aportacions fetes per tota la comunitat educativa i les avaluacions fetes durant tot el curs. Les principals

conclusions de la memòria i les propostes de millora serviran de punt de partida per a l’ elaboració de la PGA del curs que ve. Aquesta

memòria es difon entre els membres de tota la comunitat educativa, s’ aprova a claustre i consell escolar, roman penjada a Gestib , a la web

del centre i al drive coorporatiu.
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