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3. PLA D’ACTUACIÓ E. DIRECTIU, CCP, CICLES, ESPECIALISTES I COMISSIONS
3.1. Equip Directiu :components, diagnòstic inicial, objectius de cicle, pla de
treball
3.2. Comissió de Coordinació Pedagògic :components, diagnòstic inicial,
objectius de cicle, pla de treball
3.3. Cicle Educació Infantil :components, diagnòstic inicial, objectius de cicle, pla
de treball, organització suport ordinari, activitats complementàries
3.4. Primer cicle :components, diagnòstic inicial, objectius de cicle, pla de treball,
organització suport ordinari, activitats complementàries
3.5. Segon cicle : components, diagnòstic inicial, objectius de cicle, pla de treball,
organització suport ordinari, activitats complementàries
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3.6.Especialitat: Llengua estrangera (Anglès): components, diagnòstic inicial,
objectius de cicle, pla de treball
3.7.Especialitat: Educació Física: components, diagnòstic inicial, objectius de
cicle, pla de treball
3.8.Especialitat: Música: components, diagnòstic inicial, objectius de cicle, pla
de treball
3.9. Comissió Ambientalització i Solidaritat: components, diagnòstic inicial,
objectius de cicle, pla de treball
3.10. Comissió Biblioteca: components, diagnòstic inicial, objectius de cicle, pla
de treball
3.11. Comissió Consell d’Alumnes
de cicle, pla de treball

:components, diagnòstic inicial, objectius

3.12 Comissió TIC :components, diagnòstic inicial, objectius de cicle, pla de
treball
3.13. Comissió Premsa:components, diagnòstic inicial, objectius de cicle, pla de
treball
3.14. Comissió Festes i Celebracions :components, diagnòstic inicial, objectius
de cicle, pla de treball
3.15. Comissió Serveis i activitats complementàries i extraescolars:
components, diagnòstic inicial, objectius de cicle, pla de treball
3.16. Comissió lingüística:components, diagnòstic inicial, objectius de cicle, pla
de treball
3.17. Comissió de Convivència :components, diagnòstic inicial, objectius de
cicle, pla de treball
4. ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE
4.1. Calendari i horari general del Centre
4.2. Criteris Pedagògics per a l’elaboració dels horaris de Centre
4.3. Calendari de reunions i avaluacions
4.4. Periodicitat de les entrevistes individuals i reunions col·lectives amb
famílies
4.5. Mesures per a l'optimització i aprofitament dels espais i recursos
4.6. Estat de les instal·lacions i equipaments
5. PLA PER L’AVALUACIÓ, SEGUIMENT I AVALUACIÓ I VALORACIÓ DELS
RESULTATS ACADÈMICS
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6.1. Plans d’actuacions per aquest curs
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6.1.2. Accions anuals del Pla de Convivència
6.1.3. Pla d’actuació anual de l’Equip de Suport
6.1.4. Pla d’actuació anual de l’EOEP
6.2. Plans per a la revisió, seguiment o modificació dels Projectes institucionals (si
escau)
6.2.1. Projecte Educatiu de Centre
6.2.2. Concreció Curricular
6.2.3. Reglament d’Organització i Funcionament (ROF)
6.2.4. Pla de Convivència
6.2.4. Projecte Lingüístic de Centre
6.2.5. Pla d’emergència i evacuació
6.3. Plans específics de Centre
6.3.1. Programa de Centres Ecoambientals
6.3.2. Programa d’acompanyament escolar
6.3.3. Programa d’Innovació Pedagògica
ANNEX 1. Annex PGA
ANNEX 2. Pla de formació del professorat
ANNEX 3. Programació de serveis i d’activitats complementàries i extraescolars
ANNEX 4. Pla de treball de L’APIMA
ANNEX 5. Programa de Centres Ecoambientals
ANNEX 6. Acta d’aprovació d’aspectes educatius de la PGA per part del claustre
ANNEX 7. Certificat d’aprovació de la direcció
ANNEX 8. Acta del Consell Escolar on consti la informació a aquest òrgan sobre la
PGA en vistes a facilitar-ne l’avaluació posterior en els termes que preveu la Llei
Orgànica 8/2013, de 9 de desembre , per a la millora de la qualitat educativa.

1. DIAGNÒSTIC INICIAL
-

-

Des de fa 6 cursos, continua l’evolució cap a l’escola d’una línia que ens obliga a
revisar molts aspectes organitzatius i pedagògics però aquest curs es crea un
grup nou d’EI-6 degut a la gran demanda. Això representa tenir en compte la
distribució d’espais de cara al proper curs. S’ha canviat la ubicació d’alguns d’ells
com per exemple música, que ha passat al pis inferior, la cuina s’ha instal·lat a la
futura aula d’experimentació.
En aquest camí cap a una escola d’una línia, volem aprofundir en el disseny de
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propostes que facilitin els vincles entre els infants dels diferents nivells educatius.
Aproximadament un 63,5 % de professorat és nouvingut, en un Centre on es
treballa sense llibres de text i que pretén organitzar les àrees al voltant de les
oportunitats que ofereixen les Comissions i d’altres situacions dissenyades,
basant l’enfocament en el sentit de la comprensió per part dels infants. Per tant,
s’ha de fer un esforç per compartir i consolidar la línia de Centre amb tot el
professorat, que -segurament- s’ha de convertir en una oportunitat per aprofundir i
consolidar-la.
Organitzar la documentació pedagògica per a facilitar el seu aprofitament s’ha
convertit en un element essencial: l’escola genera gran quantitat de materials i
pretenem posar-los a l’abast del professorat. Hauria de ser una oportunitat per a
millorar-ho i , també, per estalonar i ajudar al professorat nouvingut. El drive
hauria d’esdevenir una eina fonamental, però cal tenir molta cura en l’organització
Aquest curs (i el proper) hem de desenvolupar el Pla d’Innovació Pedagògica per
a la millora educativa pel qual hem estat seleccionats per la Conselleria
d’Educació. Per tant ens hem de vincular als objectius del projecte presentat el
curs passat i als compromisos amb la xarxa.
Ens convé continuar avançant en la relació de les propostes que generen les
Comissions i d’altres situacions i les diferents àrees del currículum als diferents
nivells educatius, cercant aquest equilibri a vegades difícil de “visualitzar”
Tot i que els patis unificats de Primària ja van funcionar amb la nova organització
durant el curs passat, ens convé continuar avaluant-los i fer propostes de millora.
Pensem que es podria millorar la participació de tota la comunitat educativa,
especialment famílies, en la vida quotidiana del Centre
4 de les persones nouvingudes són responsables de les Comissions de
Convivència, Biblioteca, Festes i Reutilització de llibres, tan importants en aquest
Centre, d’altres participen molt activament en diferents responsabilitats:
convivència, programa de reutilització de llibres, …

INDEX

2. OBJECTIUS GENERALS DE CENTRE PEL CURS 2018-19. ACTUACIONS
Relacionats amb la consolidació de la línia Pedagògica del Centre
1. Acollir i donar suport al professorat nouvingut al llarg de tot el curs
2. Aprofundir en la relació entre les diferents Situacions de Centre i el currículum
3. Millorar la competència en aprenentatge cooperatiu a tot el centre
Relacionats amb la convivència
4. Dissenyar una organització vertical de centre que afavoreixi la relació i el
coneixement
entre infants de diferents nivells i edats.
5. MIllorar convivència en els patis
6. Millorar la participació de les famílies al centre
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INDEX
2.1. Actuacions de Centre, Cicles i/o especialitats, en relació als objectius de
Centre.
Relacionats amb la consolidació de la línia Pedagògica del Centre
OBJECTIU 1: Acollir i donar suport al professorat nouvingut al llarg de tot el curs
ACTUACIONS DE CENTRE
Temporalització i responsables:
- sessions d’acollida nouvinguts: 3 o 4 sessions abans de començar les classes.
Responsable: Cap d’estudis
- nomenament “mestres de referència”: durant el mes de setembre i donar-los a
conèixer a tot el claustre, per part de l’Equip Directiu, que també facilitarà -en
l’organització de centre- suficient temps i canals de comunicació perquè puguin fer la
seva feina
- actualització Drive: primer trimestre dinamitzat per E. Directiu, durant la resta del curs
responsabilitat compartida al claustre
- detecció necessitats prioritzades del professorat nouvingut: primer dimarts pedagògic
del curs, per tal d’incorporar i organitzar les demandes
1.1 . Planificar algunes sessions principi de curs, per a donar-los a conèixer la línia
pedagògica del centre i el treball per situacions
1.2. Nombrar “mestres de referència” al voltant de tres grans elements: Treball per
Projectes, Estratègies de comprensió lectora i Matemàtiques, perquè puguin dedicar part
del seu temps a assessoraments interns, en funció de les demandes
1.3. Mantenir actualitzat el Drive: “documents compartits”
1.4. Detectar les necessitats del professorat nouvingut i incorporar-les als dimarts
pedagògic o bé adreçar-les a qui es consideri pertinent

ACTUACIONS DE CICLE: EDUCACIÓ INFANTIL
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
- Facilitar la documentació de cicle al professorat nouvingut
- Organitzar les demandes del professorat nouvingut per:
* incorporar-les a les trobades o reunions de cicle (coordinadora de cicle)
* adreçar-les adequadament ( dimarts pedagògic, professorat de referència, …)
ACTUACIONS DE CICLE: PRIMER CICLE
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
- Facilitar la documentació de cicle al professorat nouvingut
- Anar incorporant al drive la documentació del cicle que està a la carpeta del servidor,
així com els nous documents i materials que anem elaborant. Pactar una organització
que faciliti tant l’accés com la recerca.
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- Organitzar les demandes del professorat nouvingut per:
* incorporar-les a les trobades o reunions de cicle (coordinadora de cicle)
*adreçar-les adequadament ( dimarts pedagògic, professorat de referència, …)

ACTUACIONS DE CICLE: SEGON CICLE
- Facilitar la documentació de cicle al professorat nouvingut.
- Anar incorporant al drive la documentació de l’antic 3r cicle que es troba a una adreça
actualment en desús (coordinadora de cicle i cap d’estudis)
- Organitzar les demandes del professorat nouvingut per:
* incorporar-les a les trobades o reunions de cicle (coordinadora de cicle)
* adreçar-les adequadament ( dimarts pedagògic, professorat de referència, …)

ACTUACIONS ESPECIALITATS: MÚSICA
- Com a mestra nouvinguda, assessorar-me pels companys pel que fa al funcionament
del centre.

ACTUACIONS ESPECIALITATS: ANGLÈS
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
- Com a mestres nouvingudes, assessorar-nos pels companys pel que fa al
funcionament del centre.
- Utilitzar els recursos que estan a la nostra disposició al drive.

ACTUACIONS ESPECIALITATS: E. FÍSICA
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
- Rebre assessorament sobre la metodologia, organització i funcionament del centre per
part d’altres docents.
- Utilitzar i analitzar els documents de centre i d’aquesta especialitat per realitzar una
valoració inicial i global sobre la tasca a realitzar.

ACTUACIONS COMISSIONS: AMBIENTALITZACIÓ I SOLIDARITAT, BIBLIOTECA,
CONSELL D’ALUMNES, TIC, PREMSA, FESTES I CELEBRACIONS
L’Equip directiu, durant el primer trimestre, facilitarà l’espai i el temps adients per a
compartir les línies estratègiques de les diferents Comissions durant aquest curs. Els
Coordinadors de cada Comissió faran les presentacions
7

PGA

2018-2019

- Presentar i facilitar documentació de la Comissió corresponent al claustre, a principi de
curs.
- Comissió biblioteca: Deixar constància dels diferents documents o activitats que
s'utilitzen pel curs qui ve.

OBJECTIU 2: Aprofundir en la relació entre les diferents Situacions de Centre i el
currículum
ACTUACIONS DE CENTRE
Temporalització i responsables:
- document “compromisos de centre”: l’Equip Directiu l’hauria de fer i presentar abans de
començar les classes. Els cicles haurien de reservar diferents moments en la seva
planificació per a treballar-ho col·lectivament
- document “ seguiment del currículum”: l’Equip directiu l’hauria de tenir fet i presentat
durant el primer trimestre. Els cicles haurien de reservar diferents moments en la seva
planificació per a treballar-ho col·lectivament. La responsable de TIC hauria de penjar el
document a l’espai d’aula del servidor durant el primer trimestre
2.1. Elaborar un document de “compromisos de centre” (situacions / àrees de
referència x nivells) per a facilitar la comprensió i organitzar tota la informació
2.2. Fer un document que ajudi, des de les diferents situacions, a fer el “seguiment del
currículum” a les diferents aules i serveixi -al mateix temps- com a “història d’aula” que
va creixent a mesura que passen els cursos.
2.3. Fomentar l’ús d’aquest document a les diferents aules i compartir tant la seva utilitat
com la seva eficàcia: cada aula hauria de disposar d’aquest document digitalitzat i cada
cicle hauria de planificar diferents moments al llarg del curs per a compartir la
documentació

ACTUACIONS DE CICLE: EDUCACIÓ INFANTIL
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
- Planificar una sessió per trimestre per a conèixer, revisar i actualitzar -si cal- el
document de “compromisos de centre”
- Planificar alguns moments durant el curs per a compartir el document “seguiment del
currículum” que hauria d’anar omplint cada tutora

ACTUACIONS DE CICLE: PRIMER CICLE
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
- Planificar alguns moments durant el curs per a conèixer, revisar i actualitzar -si cal- el
document de “compromisos de centre”
- Seguir la planificació general de principi de curs per compartir el document
“seguiment del currículum” que hauria d’anar omplint cada tutora.
ACTUACIONS DE CICLE: SEGON CICLE
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- Planificar una sessió trimestral per a conèixer, revisar i actualitzar el document de
“compromisos de centre”
- Planificar, al manco, una sessió trimestral per a compartir el document “seguiment del
currículum” que hauria d’anar omplint cada tutor/a.
ACTUACIONS ESPECIALITATS: MÚSICA
- Conèixer, revisar i actualitzar -si cal- la columna corresponent a música del document
de “compromisos de centre”
- Conèixer alguns dels recursos emprats a les aules per a treballar les diferents
situacions i crear activitats relacionades amb aquests que puguin aprofundir/completar la
“història d’aula” del grup, mantenint així un lligam entre música i treball d’aula.

ACTUACIONS ESPECIALITATS: ANGLÈS
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
-

Aplicar els acords presos en anterioritat.
Planificar una sessió per trimestre per a conèixer, revisar i actualitzar -si cal- el
document de “compromisos de centre”.

ACTUACIONS ESPECIALITATS: E. FÍSICA
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
-

Analitzar i actualitzar, si escau, el document de “compromisos de centre” el dies
acordats en cicle.

ACTUACIONS COMISSIONS: AMBIENTALITZACIÓ I SOLIDARITAT, BIBLIOTECA,
CONSELL D’ALUMNES, TIC, PREMSA, FESTES I CELEBRACIONS
Encarregats: coordinadors de cada Comissió, al llarg del curs
Comissió de TIC: facilitar l’accés als documents per part de les diferents tutories
Comissió de biblioteca: Compartir els diferents documents i activitats que es fan amb
els diferents membres de l'equip docent a través del DRIVE.
Comissió de festes: recordar amb antelació les diferents festivitats per tal de que els
docents corresponents anticipin les tasques a realitzar en relació a les mateixes.

OBJECTIU 3: Millorar la competència en aprenentatge cooperatiu a tot el centre
ACTUACIONS DE CENTRE
Temporalització i responsables:
L’Equip directiu es posarà en contacte -just a començament de curs- amb el CEP per tal
de planificar l’activitat de formació. Al llarg del curs treballarà coordinadament amb els
assessors corresponents per tal d’ajustar la formació a les necessitats del centre.
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3.1. Organitzar una activitat de formació sobre “Aprenentatge cooperatiu” amb el CEP
3.2. Acotar moments, en el marc de la mateixa activitat de formació, per a concretar els
acords de centre i aprovar-los si es considera necessari (Pla de convivència)
3.3. Incorporar al disseny de l’activitat un bloc de continguts, lligat a la presentació
d’eines de detecció (CESC) i eines de prevenció/cohesió de grup que figuren a la pàgina
de convivèxit , amb l’objectiu de provar-les i fer-ne una valoració

ACTUACIONS DE CICLE: EDUCACIÓ INFANTIL
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
- Participar a la formació que es farà a nivell de centre.
- Fer un recull de dinàmiques i estratègies per treballar l’aprenentatge cooperatiu a partir
de la informació rebuda a la formació de centre.

ACTUACIONS DE CICLE: PRIMER CICLE
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
- Participar en l’activitat de formació sobre “Aprenentatge cooperatiu” amb el CEP
- Seguir el calendari que marca el Centre per a concretar els acords i aprovar-los si es
considera necessari (Pla de convivència)

ACTUACIONS DE CICLE: SEGON CICLE
- Participar en l’activitat de formació sobre “Aprenentatge cooperatiu” amb el CEP
- Posar en pràctica algunes de les possibles activitats que sorgeixin al curs i fer-ne una
valoració.

ACTUACIONS ESPECIALITATS: MÚSICA
- Participar en l’activitat de formació sobre “Aprenentatge cooperatiu” amb el CEP
- Posar en pràctica alguna de les possibles activitats que sorgeixin al curs, aplicables a
l'especialitat i fer-ne una valoració.

ACTUACIONS ESPECIALITATS: ANGLÈS
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
-

Participar a la formació que es farà a nivell de centre.

-

Posar en pràctica algunes de les possibles activitats que sorgeixin al curs i fer-ne
una valoració.
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ACTUACIONS ESPECIALITATS: E. FÍSICA
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
-

Realitzar i fomentar activitats que requereixin un treball cooperatiu per part de
l’alumnat.

-

Posar en pràctica diferents metodologies apreses en l’activitat de formació sobre
“Aprenentatge cooperatiu”.

ACTUACIONS COMISSIONS: AMBIENTALITZACIÓ I SOLIDARITAT, BIBLIOTECA,
CONSELL D’ALUMNES, TIC, PREMSA, FESTES I CELEBRACIONS
Encarregats: coordinadors de cada Comissió, al llarg del curs
Comissió de biblioteca: Mantenir les activitats del club de lectura i altres d'animació
lectora.

Relacionats amb la convivència
OBJECTIU 4: Dissenyar una organització vertical de centre que afavoreixi la
relació i el coneixement entre infants de diferents nivells i edats.
ACTUACIONS DE CENTRE
Temporalització i responsables:
L’Equip directiu proposarà al claustre la persona encarregada (amb l’ajuda d’algun dels
seus membres) durant el primer trimestre, i demanarà el suport a cicles i comissions per
a fer aportacions als esborranys.
Al llarg del curs s’anirà treballant el disseny i - si es considera oportú- es presentarà al
començament del 3r trimestre
4.1. Designar una o dues persones que facin una proposta de disseny, partint de la
realitat del centre: festes i celebracions, activitats intercicles, el treball per situacions, ...
4.2. Analitzar, debatre i consensuar la possibilitat d’engegar la proposta final. Estudiar la
possibilitat d’incorporar alguna de les propostes al present curs

ACTUACIONS DE CICLE: EDUCACIÓ INFANTIL
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
- Revisar i fer propostes de millora a la proposta de disseny, tenint en compte les
característiques del cicle .

ACTUACIONS DE CICLE:PRIMER CICLE
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(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
- Revisar i fer propostes de millora a la proposta de disseny que es faci com a centre,
tenint en compte les característiques del cicle
ACTUACIONS DE CICLE: SEGON CICLE
- Revisar i fer propostes de millora a la proposta de disseny, tenint en compte les
característiques del cicle.
ACTUACIONS ESPECIALITATS: MÚSICA
- Revisar i fer propostes de millora a la proposta de disseny, tenint en compte les
característiques de l’àrea.
- Dissenyar activitats musicals que impliquin a alumnes de diferents nivells.
ACTUACIONS ESPECIALITATS: ANGLÈS
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
- Revisar i fer propostes de millora a la proposta de disseny, tenint en compte les
característiques de l’àrea.
ACTUACIONS ESPECIALITATS: E. FÍSICA
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
- S’elabora una proposta d’activitats durant el temps d’esplai, a un espai determinat, que
compartiran diferents nivells.

ACTUACIONS COMISSIONS: AMBIENTALITZACIÓ I SOLIDARITAT, BIBLIOTECA,
CONSELL D’ALUMNES, TIC, PREMSA, FESTES I CELEBRACIONS
Encarregats: coordinadors de cada Comissió, al llarg del curs
- Revisar i fer propostes de millora a la proposta de disseny, tenint en compte les
característiques de la Comissió i la seva organització
Comissió de festes: col·laborar en el disseny de la proposta, intentant facilitar
l’adaptació de la “nova estructura vertical” a l’organització d’algunes festes i
celebracions. Des d’aquesta comissió es realitzaran propostes d’activitats internivell
aprofitant les festivitats i les activitats complementàries marcades durant el curs escolar.
Comissió de biblioteca: Mantenir les activitats dels diferents nivells en relació a la
lectura.

OBJECTIU 5: MIllorar la convivència als patis
ACTUACIONS DE CENTRE
Temporalització i responsables:
12
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- L’Equip directiu proposarà al claustre la persona encarregada de dissenyar la proposta
“jo vull ensenyar/jo vull aprendre” durant el primer trimestre, i demanarà el suport a
cicles i comissions per a fer aportacions als esborranys. Ens agradaria tenir el disseny
durant el segon trimestre per si considerem la possibilitat d’engegar-ho durant el curs
- Es faran 3 sessions de seguiment dels “Mediadors de pati” (voluntaris): 1r trimestre revisar què han de fer i com, 2n trimestre - com ha anat? propostes de millora , 3r
trimestre - valoració de l’experiència. A més, es demanarà a una mestra del centre amb
experiència en aquest àmbit, si vol desenvolupar aquesta tasca.
- Durant el 1r trimestre es passarà a debat la possibilitat de tenir dues organitzacions de
Consell d’Alumnes paral·leles, en funció dels continguts a treballar
- A principi de curs, durant les reunions de coordinació CEP - Cap d’estudis, es
plantejarà la necessitat d’incorporar els continguts relacionats amb el coneixement del
CESC i d’altres eines de cohesió de grup a l’activitat de formació
- L’Equip directiu facilitarà, durant el primer trimestre, la participació dels alumnes de 5è i
6è als patis d’Educació Infantil
5.1. Dissenyar la proposta: “jo vull ensenyar/jo vull aprendre” pels patis de Primària i
estudiar la possibilitat d’engegar-ho (com a experiment) abans d’acabar el curs
5.2. Consolidar la figura dels “Mediadors de pati”, dedicant 2 / 3 moments al llarg del
curs per a la seva formació, així com una mestra responsable d’aquesta tasca. Convé
valorar la possibilitat de dissenyar un senzill model perquè els mediadors apuntin les
seves intervencions
5.3. Debatre la possibilitat de diferenciar el Consell d’Alumnes en 2 àmbits:
- per a treballar les propostes del Consell Infantil de Participació: 2 grups (EI-5
anys a 2n i 3r a 6è)
- per a treballar elements comuns (patis, espais compartits, normes, propostes,
…): 1 sol grup de Primària
5.4. Incorporar al Pla de formació “Aprenentatge Cooperatiu” un bloc de continguts,
lligat a la presentació d’eines de detecció (CESC) i eines de prevenció/cohesió de grup
que figuren a la pàgina de convivèxit , amb l’objectiu de provar-les i fer-ne una valoració
5.5. Consolidar i reforçar la participació d’alumnes voluntaris de 5è i 6è als patis d’ E.
Infantil

ACTUACIONS DE CICLE: EDUCACIÓ INFANTIL
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
- Estudiar la possibilitat de participar d’alguna manera en el projecte “jo vull ensenyar /
jo vull aprendre”
- Elaborar propostes pel debat: diferenciar el Consell d’Alumnes en dos àmbits, en
funció de les propostes a gestionar
- Designar una persona del cicle que disseny una “carpeta de jocs” adaptada a les
possibilitats dels voluntaris de 5è i 6è i a les necessitats dels alumnes d’. Infantil
- Organitzar els patis en funció de la participació dels alumnes voluntaris de 5è i 6è
- Actualitzar el llibret de normes de patis

ACTUACIONS DE CICLE: PRIMER CICLE
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
13
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- Donar suport i dinamitzar “jo vull ensenyar / jo vull aprendre”: fer aportacions al
disseny i participar en la posada en funcionament (si així s’acorda)
- Donar a conèixer als grup-classe i potenciar la figura dels “mediadors de pati”.
Recordar les seves funcions.
- Elaborar propostes pel debat: diferenciar el Consell d’Alumnes en dos àmbits, en
funció de les propostes a gestionar
- Estudiar la possibilitat de generalitzar el CESC com a eina de prevenció de conflictes.
Experimentar amb alguna eina de cohesió de grup presentada (identificar les més
adequades al cicle) i avaluar-la
ACTUACIONS DE CICLE: SEGON CICLE
- Donar suport i dinamitzar “jo vull ensenyar / jo vull aprendre”: fer aportacions al
disseny i participar en la posada en funcionament.
- Donar a conèixer al grup classe la figura dels “mediadors de pati” així com les seves
funcions.
- Elaborar propostes pel debat: diferenciar el Consell d’Alumnes en dos àmbits, en
funció de les propostes a gestionar.
- Estudiar la possibilitat de generalitzar el CESC com a eina de prevenció de conflictes.
Experimentar amb alguna eina de cohesió de grup presentada (identificar les més
adequades al cicle) i avaluar-la.
- Dinamitzar i estalonar el grup d’alumnes de 5è i 6è voluntaris per a participar en els
patis d’E. Infantil.
ACTUACIONS ESPECIALITATS: MÚSICA
- Donar suport i dinamitzar “jo vull ensenyar / jo vull aprendre”: fer aportacions al
disseny i participar en la posada en funcionament (si així s’acorda).

ACTUACIONS ESPECIALITATS: ANGLÈS
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
-

Donar suport i dinamitzar les actuacions de centre consensuades per aconseguir
l’objectiu prosat.

-

Aplicar els acords presos sobre les actuacions de centre segons les
característiques de l’àrea.

ACTUACIONS ESPECIALITATS: E. FÍSICA
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
-

Des d’aquesta àrea es fa una programació de diferents activitats que es
realitzaran en un espai determinat del pati. Les normes i el funcionament de
cadascuna d’elles s’hauran treballat prèviament al pati.

-

Es responsabilitzarà també de tenir informats als diferents docents sobre la
mecànica de cada activitat.
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OBJECTIU 6: Millorar la participació de famílies al centre
ACTUACIONS DE CENTRE
Durant el primer trimestre, l’Equip Directiu farà una primera proposta de disseny que
compartirà amb la Comissió de Convivència i la Junta Directiva de l’APIMA, amb
l’objectiu de consensuar-lo i avançar en el seu desenvolupament
6.1. En el marc de la Comissió de Convivència, elaborar una proposta de disseny que
concreti les funcions de l’estructura de participació que volem “explorar”: delegats de
famílies. Algunes idees: participar en el disseny del Pla de formació de famílies,
conèixer i fer propostes a la PGA i Memòria, participació en activitats del centre (durant
la jornada escolar, esdeveniments puntuals com festes, …)
6.2. Implicar la Junta Directiva de l’APIMA en el disseny d’aquesta possible nova
estructura
6.3. Estudiar la possibilitat de crear un grup “experimental” de delegats de classe per
a que participin activament en el disseny de la proposta.
INDEX

3. PLA D’ACTUACIÓ E. DIRECTIU, CCP, CICLES, ESPECIALISTES I COMISSIONS
3.1. Equip Directiu
-

Components

Tutoria/especialitat
Mestre de suport a
primària
Mestra de suport a
infantil
Mestra d’audició i
llenguatge

Nom i llinatges
Nando Pons

Càrrec cicle / comissió
Cap d’Estudis

Sara Sintes

Secretaria

Mercè Mayans

Directora

- Diagnòstic inicial
- L’evolució cap a l’escola d’una línia, que s’allargarà set cursos més, així com l’alt índex
de professorat nouvingut, ens duu a fer un esforç per compartir la línia pedagògica del
Centre; però al mateix temps ens brinda l’ocasió per aprofundir en la relació entre les
oportunitats que ens ofereixen les Comissions i d’altres situacions i els continguts de les
àrees.
- Per tal d’allargar “la vida “ dels ultra-portàtils, hem començat la transformació d’alguns
d’ells per tal de treballar amb eines Google, concretament amb els del grup de sisè de
primària, però convé continuar pensant en el futur de l’equipament informàtic de l’escola.
- Cal aprofundir en el què representa ser una escola d’una línia que vol potenciar la
relació entre tots el seus alumnes
- Relació amb l’entorn ( Geriàtric, APIMA, Ajuntament, Escoleta, EMEA, ….)
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- Cal continuar actualitzant els documents de centre
- Cal mantenir actualitzada la pàgina web del centre i aprofitar-la per facilitar
informacions, però també com a finestra oberta on anem explicant com som i com fem
feina
- Objectius
1. Afavorir el coneixement de la línia pedagògica del centre entre el professorat
nouvingut
2. Continuar amb el Pla de millora de l’equipament informàtic del centre
3. Revisar i organitzar documents de centre
4. Millorar la comunicació de l’escola amb la comunitat educativa
5. Dinamitzar i estalonar el Pla d’Innovació Pedagògica del centre

-

Pla de Treball: seqüència d’actuacions

OBJECTIU 1: Afavorir el coneixement de la línia pedagògica del centre entre el
professorat nouvingut
ACTUACIONS
Temporalització, responsables i recursos:
Les sessions d’acollida i presentació (qui som i com fem feina) s’han de fer els primers
dies de setembre, si és possible abans de començar les classes. Responsable: cap
d’estudis.
Convé anar identificant, al llarg del curs, les necessitats del professorat (especialment
nouvinguts) per tal de facilitar l’ajuda necessària, amb els diferents instruments que
actualment podem tenir a l’abast: sessions de dimarts pedagògic, professorat de
referència i drive actualitzat. Responsable: cap d’estudis
1.1 Organitzar i desenvolupar algunes sessions d’acollida i presentació amb el
professorat nouvingut
1.2. Estalonar, al llarg de tot el curs, al professsorat nouvingut mitjançant:
- algunes sessions del Dimarts Pedagògic
- professorat de referència que pot assessorar en alguns temes
- la màxima actualització del drive on es troben materials i recursos d’utilitat

OBJECTIU 2: Revisar i organitzar documents de Centre
ACTUACIONS
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
2.1. Concreció Curricular: revisar i actualitzar Programacions didàctiques en funció de
la disponibilitat: Matemàtiques, Ciències Naturals i Ciències Socials. Al llarg del curs
2.2. Actualitzar la recerca d’informació per tal d’adaptar l’anàlisi del context del PEC a la
realitat actual: començar a elaborar una enquesta, identificar informacions vàlides a
d’altres documents més actualitzats Al llarg del curs
2.3. Revisar i actualitzar el ROF, partint d’algunes prioritats: menjador, escola matinera i
activitats extraescolars . Al llarg del curs
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2.4. Revisar el Pla de convivència. Estudiar la possibilitat d’incorporar algunes de les
novetats que s’han de treballar aquest curs, en cas que es consideren viables: “jo vull
ensenyar/jo vull aprendre”, organització vertical d’alumnes, mediadors de pati,
conclusions de la formació sobre “aprenentatge cooperatiu”, millora de la participació de
famílies al centre, proposta nova organització Consell d’Alumnes, alumnes voluntaris de
5è i 6è al pati d’E. Infantil, estudi del CESC i d’altres eines de cohesió de grup i el seu ús
al centre.

OBJECTIU 3: Continuar amb el Pla de millora de l’equipament informàtic del centre
ACTUACIONS
Temporalització, responsables i recursos:
La detecció de necessitats s’hauria de fer durant el primer trimestre, i durant el segon i
tercer s’hauria de cercar informació i concretar el Pla. Responsable: tot l’Equip Directiu
3.1. Identificar, després de les accions del curs passat, les necessitats i estudiar les
possibilitats de millora, conjuntament amb la responsable de TIC del centre

OBJECTIU 4: Millorar la comunicació de l’escola amb la comunitat educativa
ACTUACIONS
4.1. Mantenir el programa de comunicació amb les famílies vía SMS (del GESTIB) al llarg
del curs. Responsable: secretària
4.2 Mantenir actualitzada la pàgina web del Centre per facilitar informació, però també
per anar explicant qui som? i com fem feina?. Responsable: secretària
4.3. Elaborar un esborrany de disseny per a millorar la participació de les famílies al
centre, convidant a la Junta directiva de l’APIMA perquè hi participi. Durant el primer
trimestre. Responsable: tot l’Equip Directiu
-

Relació / participació amb l’entorn

Pel que fa a la participació amb l'entorn i volent ser una escola integrada i activa dins la
comunitat, apostem per relacionar-nos amb :
- Ajuntament: comptar amb l'ajuda del consistori per tot allò que pensem pot ajudar a
millorar, tant a nivell de participació ciutadana, com a nivell d'aconseguir millores pel que
fa a l'edifici.
- CEIP Sa Garriga: mantenir la coordinació per tal de continuar compartint les “grans
línies” de centre, plantejar activitats/propostes a desenvolupar conjuntament com són la
mobilitat sostenible i el Consell Infantil de Participació. Així com anar a l'una en
aportacions municipals com són Agenda Local 21, reunions de Comunitat Educativa i
Consell Municipal d'Educació.
Afrontar conjuntament els serveis comuns: activitats extraescolars, menjador i transport.
- Escoleta Ses Canaletes: coordinar-nos en el traspàs de l'alumnat. Desenvolupar
conjuntament el projecte de mobilitat sostenible.
- Geriàtric: vetllar per mantenir les propostes de relació amb el geriàtric. Cal mantenir
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l’organització entre els responsables de cada institució per tal de garantir una bona
planificació.
- Escola Municipal d’Ensenyaments Artístics (EMEA) : Seguir comptant amb la
participació del seu professorat en els tallers de primària desenvolupant el taller
d'”Expressió Corporal a E. Infantil i el Música i moviment i un el de “Dibuix i pintura”(1r
cicle) o en tasques d’assessorament. De la mateixa manera es pretén mantenir la relació
en les mostres que ens presenten al finalitzar el curs i facilitar el contacte amb les aules
d'ensenyament musical si algun tutor/a així ho veu oportú.
-

Pàgina Web: tenir-la actualitzada.

Missatges famílies: engegar, a través del GESTIB, la comunicació amb les
famílies mitjançant SMS i/o correu electrònic.
INDEX
3.2. Comissió de Coordinació Pedagògica
-

Components

Tutoria/especialitat
Tutora d’ EI-6
Tutora de 1r de
primària
Mestra de música
Mestre de suport a
primària
Mestra d’audició i
llenguatge
Orientadora
-

Nom i llinatges
Joana Pons Morro
Paqui Pons Pons

Càrrec cicle / comissió
Coordinadora d’Educació Infantil
Coordinadora de 1r cicle

Carmen García
Nando Pons

Coordinadora de 2n cicle
Cap d’Estudis

Mercè Mayans

Equip de suport- direcció

Natalia Moll

Orientadora

Diagnòstic inicial

- Al avançar cap un claustre més reduït, segurament ens convé cercar l’equilibri entre la
freqüència i els continguts a treballar a la CCP i les possibilitats que ens ofereixen les
reunions de claustre on es poden facilitar informacions més directes i -així- rendibilitzar
millor el temps
- Cal estalonar i ajudar a organitzar les diferents propostes que es generen a les
diferents Comissions, per tal que tot el professorat en tinguem una visió global
- És important actualitzar alguns documents permanents de Centre
-

Objectius

1- Facilitar la coordinació entre les diferents Comissions del Centre (calendari,
propostes, …), així com la comunicació de les Comissions amb l’equip de mestres
2- Revisar documents permanents de Centre: establir prioritats
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Pla de Treball: seqüència d’actuacions

OBJECTIU 1: Facilitar la coordinació entre les diferents Comissions del Centre
(calendari, propostes, …), així com la comunicació de les Comissions amb l’equip
de mestres
ACTUACIONS
L’Equip Directiu és el responsable de totes les actuacions
1.1. Planificar diferents reunions de trobada entre les responsables de les diferents
comissions: establir un calendari comú (“línia del temps”), tractar aspectes comuns,
necessitats, noves propostes, … La primera s’hauria de fer durant el primer trimestre
1.2. Dinamitzar la recollida de propostes de cada Comissió i anotar-ho al document de
Centre corresponent (drive). Al llarg del curs
1.3. Facilitar, si es considera necessari, espais/temps perquè les diferents comissions
comuniquin aspectes rellevants a l’equip de mestres. Al llarg del curs

OBJECTIU 2: Col·laborar en la revisió d’alguns documents de Centre
ACTUACIONS
L’Equip Directiu és el responsable de totes les actuacions
2.1. Col·laborar en l’elaboració d’un material (enquesta) que ens sigui útil per actualitzar
l’apartat “anàlisi del context” del PEC. A llarg del curs
2.2. En el marc de la Concreció Curricular de Centre, revisar i actualitzar Programacions
didàctiques en funció de la disponibilitat. Priorització: Matemàtiques, Ciències Naturals i
Ciències Socials. Al llarg del curs
INDEX
3.3. Cicle Educació Infantil
- Components
Tutoria/especialitat
4rt EI
5è EI
6èA EI
6èB EI
Suport EI/ Secretaria

Nom i llinatges
Patricia González
Laura Galmés/Estela
Coll
Joana Pons
Maialen Saura
Sara Sintes

AL / Direcció
Mercè Mayans
Altres mestres que intervenen en el cicle
PT
Cati Camps
ATE
Cate Pons
Música
Carmen García
Anglès
Adiz Lázaro
Música
Carmen García
Música i Moviment
Marie

Càrrec cicle / comissió
Tutora
Tutora
Tutora
Tutora
Suport/ Comissió
ambientalització i solidaritat.
Mestra d’audició i llenguatge
Suport
Suport
Especialista Música
Tutora
Mestra de música
Monitora EMEA
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Diagnòstic inicial
Aquest curs el cicle ha tornat a tenir canvis. S’ha desdoblat 6è EI i això ha
suposat reorganitzar el cicle. Aquest any hi ha dues mestres noves i això implica
dedicar més hores a explicar el funcionament del cicle. El fet que la mestra de
suport sigui secretària i juntament amb el fet de tenir un grup més, fa que les
hores de suport a cada grup s’hagin reduït. El cicle vol planificar les hores
d’exclusiva per poder avançar en els objectius que ens hem proposat. També el
cicle necessita temps per consensuar, compartir i actualitzar documents. Per últim
es contempla que el taller de música i moviment es dugui a terme per una
monitora de l’EMEA.

A nivell de tutories i a partir de les propostes de millora del curs passat , cal tenir
presents els següents aspectes:
-

-

-

-

Capses de vida: Fixar un nombre límit d'objectes per a dur dins la caixa (6
objectes)
Projectes: Concretar dates per poder compartir entre nosaltres l’evolució del
projectes d’aula i per anar agafant idees.
Filosofia 3/18. Enguany cada nivell farà la seva programació en relació a filosofia
i els materials necessaris. A final de curs es revisarà i es decidirà quina serà la
sequència adequada per a cada nivell.
Tallers: De cara al proper curs, es proposa aprofitar els tallers per realitzar
decoració pel pati.
Estratègies de comprensió: Incloure les estratègies en diferents moments de
treball d’aula.
Biblioteca d’aula i de centre. El préstec de contes d’aula queda establert a 5
anys. El racó de biblioteca estarà a tots els nivells. La biblioteca de cicle es farà a
partir de sant jordi (3er trimestre). En relació a la renovació dels contes, es
valorarà i es farà un llistat de contes nous.
Memòria visual: es treballarà a partir del vocabulari treballat a l’aula, projectes,
situacions…
Matemàtiques: Continuar relacionant els contextos matemàtics que ens ofereixen
Comissions i d’altres situacions amb els blocs de continguts de l’àrea.
Migracions i refugi: introduir Nicaragua i decidir un espai comú per compartir
materials i dinàmiques.
Hort: es comença a partir de p3. Aquest curs escolar el coordinador de l’hort
destinarà una hora per a cada nivell i no es mesclaran amb els infants d’altres
aules.
Feines derivades de festes: Comptar amb la presència de persones externes
del centre, com per exemple avis, clubs de jubilats del centre.
Tot Sants: Establir un calendari d’activitats per fomentar el vincle amb els infants
de 3r cicle abans de fer l’activitat de Tots Sants. Abans de Tots Sants convindria
establir un primer contacte entre ambdós nivells.
Carnaval: pensar i acordar com treballarem aquesta festivitat enguany.
Hàbits i rutines: Posar en comú com ho duu a terme cada classe per introduir
millores.
Racons: Posar en comú com ho duu a terme cada aula. Quins racons hauríem de
tenir a cada nivell per tal de seguir una continuïtat.
Matilde: Ampliar i seguir treballant i actualitzant la programació de na Matilde.
20

PGA

-

2018-2019

Psicomotricitat: Elaborar una programació de psicomotricitat per tal de seguir
una mateixa línia
Plàstica: seguir treballant de manera integrada dins les situacions
Bloc (aula i cicle): positiu per informar les famílies.
Plàstica: s’ha treballat de manera integrada en moltes situacions
Concretar i planificar calendari de trobades de cicle per actualitzar la
programació. Decidir model de programació.
Coordinació amb l’àrea de Música + EMEA (quins continguts?)
Suports: intentar aprofitar els desdoblaments per a “mesclar infants” de diferents
aules.

Objectius (només de cicle):
1. Millorar l’espai de pati
-

Pla de Treball: seqüència d’actuacions

OBJECTIU 1: Millorar l’espai de pati
ACTUACIONS
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
1.1. Aprofitar els tallers de 2n trimestre per millorar l’estètica del pati.
1.2.. Renovar jocs i materials.
- Organització suports i reforços (suport ordinari)
Les hores de suport ordinari han quedat repartides de manera equitativa. Se
reorganitzaran en funció de les necessitats que vagin sorgint al llarg del curs.
La mestra de suport , realitza les següents activitats:
Psico
EI-4

dijous de 11:40 a
13:30h

EI-5

dilluns de 11:40 a
13:30h

EI-6A

dimecres de
11:40 a 13:30h
divendres 9 a
10:30h

EI-6B

Jocs
matemàtics
dijous de 9
a 11h
1r trimestre

dijous de 9
a 11h 3r
trimestre

Matilde

TALLERS
2N TRIMESTRE

divendres
de 8:30 a dijous de 9 a 11h
9h
dimecres
de 8:30 a
9h
10:30 a
11h
dijous de
8:30 a 9h
dimarts
de 8:30 a
9h
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- Sortides i activitats complementàries
NIVELL CINEMA

TEATRE/
TITELLES

DANSA /
MÚSICA

PATRIMONI
CULTURAL
HISTÒRIC

ALTRES

4rt

-Activitats del
GOB:
Na Mordala
Cinema
En funció
Sortides pel
Visita biblioteca
-Coneixem el
en català de l’ oferta.
poble
Sant Lluís.
nostre entorn.
(nadal)
relacionades Sortides pel poble
Rafalet
amb l’àrea
i altres sortides
-Sortida final de
(nadales al
relacionades amb curs (pendent lloc)
carrer, …)
projecte.
5è
-Activitats del Parc
Natural de
s’Albufera:
Qui viu a
s’ALbufera.
-Animalets
-Sortida final de
curs (pendent lloc)
6è A-B
-Activitats del
GOB:
Hospital d’animals
i Líthica
-Animalets
- Sortida final de
curs (pendent lloc)
● En funció de cada projecte d’aula, es pot decidir afegir alguna sortida especÍfica
per treballar el tema escollit.
● Com a activitats derivades de les situacions d’aprenentatge , és possible que
s’organitzin sortides específiques que puguin ser del nostre interès.
INDEX
3.4. Primer cicle
- Components
Tutoria/especialitat Nom i llinatges
1r nivell
Paqui Pons
2n nivell
Marta Orfila
3r nivell
Leticia Viñas
mestra PT
Sandra Uris
mestra AL
Raquel Fernández
Anglès
Cristina Gómez
Altres mestres que intervenen en el cicle
Música
Carmen García

Càrrec cicle / comissió
Coordinació cicle/
Ambientalització-Solidaritat
Comissió Tic/ Premsa
Tutoria
Biblioteca
Reutilització
especialista anglès
especialista música
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Educació física
Religió
Suport hort
Suport AL
Orientadora
-

Sito Sans
Irene Ydoate
Nando Pons
Mercè Mayans
Natalia Moll

2018-2019

especialista educació física
religió/suport
suport
AL
orientació

Diagnòstic inicial

Aquest any, per primera vegada, hem passat a organitzar-nos com a cicle de 1r a 3r i
no en base a cicles de dos nivells com havíem fet fins ara. Això implica una feina de
reordenar la documentació pedagògica (materials, recursos…) per posar-la a l’abast de
les mestres que intervenen en el cicle. A nivell organitzatiu, pensam que ens convé
mantenir el drive compartit per a les ordres del dia i les actes de cicle, ja que ens va
donar bons resultats.
Biblioteca de centre: Tots els cursos tenen un racó de biblioteca d'aula, a part de la
biblioteca d'escola la qual està oberta a tots. Continuem amb les activitats del club de
lectura des de 3r fins 6è i l'activitat de la motxilla viatgera a tota primària. A nivell de
biblioteca d’aula es pretén mantenir l’activitat d’amics de llegir 3r-5è, llegir a infantil a 2n,
recomanació de llibres 1r i 2n i amics de llegir 1r i 2n a part d’altres activitats d’animació
lectora que es puguin anar realitzant a cada grup.
A nivell de tutories i a partir de les propostes de millora del curs passat , cal tenir
presents els següents aspectes:
1r Nivell
- Jo vull contar: Començar des de principi de curs
- Projectes: Seguir amb la comunicació a les famílies; aquesta comunicació ajuda a
donar ordre i significat a les idees dels alumnes i a ordenar tot el que han après.
- Pèbili: No s’ha introduït Pèbili. Sols hem fet el puzzle de la portada i hem pensat de
que podria tractar aquest llibre.
- Taller d’escriptura: Per tal de poder desenvolupar aquesta activitat és imprescindible
que es facin els desdoblaments amb l’àrea d’anglès
- Biblioteca: Aquest curs no hem fet “Amics de llegir”, pens que seria interessant
reprendre aquest moment (ja sigui amb alumnes de 2n o amb altres de més grans)
- Sortides: Pactar just des de l’inici de curs la sortida a Rafalet.
- Chimpamigos: Convindria anticipar les dates de la comunicació a fi de poder treballar
amb els alumnes els efectes d’aquesta campanya
2n nivell
- Jo vull contar: Preveure alguna sessió de suport per ajudar a possibles alumnes que
no tenguin suport familiar
- Projectes: Es podria haver fet més incidència en l’elaboració de maquetes, tot i la
dificultat que suposa amb fillets/es petits
- Pèbili: Valorar la possibilitat de fer els tallers dels sentits a primer. Recollir i incorporar
alguna conversa al dossier dels alumnes.
- Taller d’escriptura: Mantenir una sessió de suport en petit grup per a l’escriptura de
notícies per al bloc d’aula.Dedicar alguna sessió més a la revisió col·lectiva de textos
- Biblioteca: començar la lectura a educació infantil durant el primer trimestre per tal
que tots els alumnes puguin dur a terme l’activitat.Tornar a posar en marxa l’activitat
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“amics de llegir”, a ser possible amb la participació de fillets/es d’un altre cicle. Valorar
la possibilitat de comptar amb famílies per fer alguna activitat de lectura de manera
sistemàtica. “Motxilla viatgera”: positiu
- Motxilla viatgera: Incorporar algun llibre en castellà a la motxilla viatgera i com a
lectura per a casa.
- Sortides: Mantenir la visita al museu de ciències naturals
- Valors: Pel curs següent es pot continuar treballant valors a través de pel·lícules,
curtmetratges i contes. Però també dedicaria sessions a fer dinàmiques de grup i
treballar les emocions amb més profunditat.
- Chimpamigos: Seria interessant poder disposar dels resultats de la campanya de l’any
anterior (mòbils recollits, per exemple)
3r Nivell
- Conferències “animals de Menorca”: Insistir amb el retorn família-mestre per poder
revisar el material abans de l’exposició. Aprofitar el suports.
- Projectes: Aprofitar el suports ordinaris per la feina més elaborada.
- Kio i Gus: Les tasques es fan a classe i no les duen a casa.
- Taller d’escriptura: Enguany es fa en castellà.
- Biblioteca: Treballar el dossier de biblioteca. Dur un control personalitzat.
- Club de lectura: El durà la mestra AL dues vegades per setmana, l’estona de
biblioteca.
- Familicontes: Intentar repetir l’activitat
- Llegir en parella: Intentar emprar unes targetes del curs anterior, on hi ha cada un
dels textos i tipologies textuals, per ajudar als alumnes adquirir més coneixements del
text emprat. Si cal, canviar de parelles al llarg del curs.
- Memòria visual: Es treballarà mitjançant l’ajuda la mestra pt als moments de
estratègies.
- Entrenaments mate: Quadernet- Complementar les mancances que presenten amb
fitxes de reforç
- Sortides: Planificar amb temps i una per trimestre. Es Pinaret, Sa Penya de s’Indi, El
món dels ocells, Albufera de’s Grau
- Història de Sant Lluís: Al tercer trimestre hi ha moltes coses, planificar al primer
trimestre, o començament del segon
- Valors: Juntar fillets de 3r i de 4t. Treballar amb contes amb valors, pel·lícules i feinetes
al voltant. Treballar els drets dels Infants.
Tallers 1r cicle: Potser es podria pensar en la possibilitat de convidar com espectadors
a les famílies dels alumnes que participen en la mostra d’Expressió Corporal i el Taller
d’anglès, ja que la Sala Albert Camús compta amb suficient capacitat
Estratègies de comprensió 1r cicle: Anar completant la carpeta de cicle, on hi ha
diferents recursos per treballar les estratègies (especialment relacionades amb filosofia
3/18).
Organització i funcionament: Seguir amb el maneig del drive per fer les actes i altres
documents de cicle.
En determinats moments , quan es tracta de un tema comú tots els mestres es podria
prescindir dels cicles i fer una trobada de mestres de primària, o de claustre si cal.
- Organització suports i reforços (suport ordinari)
Suport ordinari al grup de 1r
Desdoblament anglès/llengua catalana: 1 hora setmanal per a cada meitat del grup.
Desdoblament Educació Física/matemàtiques: 1 hora setmanal per a cada meitat del
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grup. La sessió d’educació física la realitzen amb la meitat del grup de segon.
Suport hort: 1 hora setmanal
Suport lectura: dues sessions setmanals de 30 minuts
suport botiga: 1 sessió setmanal
Suport ordinari del grup de 2n
Desdoblament anglès/llengua catalana: 1 hora setmanal per a cada meitat del grup.
Desdoblament Educació Física/matemàtiques: 1 hora setmanal per a cada meitat del
grup. La sessió d’educació física la realitzen amb la meitat del grup de segon.
Suport hort: 1 hora setmanal
Suport lectura: dues sessions setmanals de 30 minuts
suport botiga: 1 sessió setmanal
Suport ordinari al grup de 3r
Projecte: mestre EF i mestra de Religió, una hora setmanal cadascú.
Hort: 1 hora setmanal
Desdoblament anglès (Matemàtiques)i E.F. (llengües) una vegada setmanal cadascú.
Suport lectura: dues sessions setmanals de 30 minuts.
- Sortides i activitats complementàries
● Sortides culturals comuns
Mostra de projectes i activitats que siguin oferides durant el curs, sempre que
estiguin a l’abast de les possibilitats del cicle.
● Sortides derivades de situacions d’aprenentatge
-

-

-

-

Sortides de 1r
Centre de salut Dalt Sant Joan (programa salut buco-dental)
Anem al bosc (Alforí de Dalt)
Colònies (Sa Vinyeta)
Visita a sa Biblioteca pública municipal
Visita al museu de Menorca (secció prehistòria)
Sortides 2n
Centre de salut Dalt Sant Joan (programa salut buco-dental)
Anem a la platja (Cavalleria)
Visita al Museu de Ciències Naturals de Menorca (Binissuès)
Colònies (Sa Vinyeta)
Visita a sa Biblioteca pública municipal
Sortides 3r
Es Pinaret (colònies)
El món dels ocells (Sa Garrigueta)
El bosc (Sa penya de s’Indi)
La mar (S’Albufera)
● Sortides i activitats complementàries musicals
Taller a 1r “Mou-te i aprèn” del programa insular “Salut jove”
Taller a 2n “Ball menorquí” del programa insular “Salut jove”
Tots els nivells:
Actuacions dins i /o fora del centre com ara “nadales al Carrer”, “ball de Carnaval”
25

PGA

2018-2019

i d’altres.
Sortida a un concert a l’abast de les possibilitats del centre.
● En funció de cada projecte d’aula, es pot decidir afegir alguna sortida especÍfica
per treballar el tema escollit.
● Com a activitats derivades de les situacions d’aprenentatge ( Consell d’Alumnes,
Història de Sant Lluís, l’Hort, …), és possible que s’organitzin sortides
específiques que puguin ser del nostre interès.
INDEX
3.5. Segon cicle
-

Components

Tutoria/especialitat
4t
5è
6è
Educació Física
PT

Nom i llinatges
Adiz Lázaro
Ana González
Joan Bonet
Sito Sans
Cati Camps

Música
Carmen García
Altres mestres que intervenen en el cicle
Suport hort
Nando Pons
Religió
Irene Yodate
AL
Raquel Fernández
PT
Sandra Uris
Orientadora
Natalia Moll
-

Càrrec cicle / comissió
tutoria i especialista anglès
tutoria/ c. convivència
tutoria
especialista/ c. festes
equip de suport / Comissió
biblioteca
especialista/ coordinació cicle
Cap d’estudis
especialista
equip de suport
equip de suport
orientadora

Diagnòstic inicial

Cal esmentar dos aspectes molt significatius propis d’aquest curs:
- Per primer cop es cohesiona els nivells de 4t, 5è i 6è en un únic cicle.
- Tots els mestres del cicle, llevat del cap d’estudis, són nouvinguts al centre.
Aquesta situació implica una reestructuració pel que fa a la documentació del cicle.
S’han recuperat arxius de l’antic 3r cicle i els estem organitzant per carpetes dins el drive
del centre, per tal que tots els mestres del cicle hi puguin accedir. A tal efecte, s’ha creat
un apartat exclusiu de “Documents de 2n cicle”, on també s'inclouen actes,
organitzacions de tallers...

Partint de les necessitats del centre, el segon cicle pretén aprofundir en la metodologia
de treball de situacions, comissions i projectes, compartida per la resta de cicles de
l’escola. Com vàrem concloure a la memòria del curs anterior, pretenem repensar
algunes de les activitats per afavorir la motivació de l’alumnat.
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Objectius (només de cicle)

Establir una línia del temps amb els terminis de les diferents situacions/productes i tenirla present a l’hora de programar, per tal d’aprofitar les possibilitats que ens ofereix.
-

Pla de Treball: seqüència d’actuacions

OBJECTIU 1: Tenir present la línia del temps a l’hora de programar
ACTUACIONS
1.1. Dissenyar un document amb la línia del temps de cicle i actualitzar-la segons les
necessitats (coordinadora de cicle).
1.2. Revisar la línia al començament de cada cicle.
1.3. Afegir els esdeveniments pertinents al calendari del cicle.
- Organització suports i reforços (suport ordinari)
Suport comú al cicle
Les primeres setmanes l’equip de suport realitzarà les proves inicials
Es realitzen desdoblaments a les següents situacions: anglès, filosofia 3/18, hort i ed.
física, aquest darrer s’emporta mig grup de dos nivells diferents.
Suport a filosofia 3/18 i anglès: el grup s’esmitja per facilitar la conversa de tots els
alumnes.
Algunes de les sessions de suport es destinen a la preparació individual de la
“Conferència” amb alumnes amb situacions familiars més desfavorables
Suport ordinari al grup de 4t
Desdoblament amb ed. física: es treballa un taller d’escriptura i la reflexió sobre la
llengua.
Desdoblament amb anglès: es treballa la resolució de problemes
Desdoblament amb hort: es treballa específicament “la compostadora” i la seqüenciació
de les actuacions a l’hort.
Desdoblament amb filosofia 3/18: es treballa sobre el projecte d’aula.
Estona de biblioteca: es treballen les estratègies de comprensió, club de lectura, revisió
del dossier de biblioteca i l’arbre dels llibres.
Una sessió setmanal es treballa per racons interactius en català.
Matemàtiques: una sessió es dedica a fer càlcul mental.
Suport ordinari al grup de 5è
Desdoblament amb ed. física: es treballa un taller d’escriptura i la reflexió sobre la
llengua.
Desdoblament amb anglès: es treballa la resolució de problemes
Desdoblament amb hort: es treballa específicament “la llavor” i la seqüenciació de les
actuacions a l’hort.
Estona de biblioteca: estratègies de comprensió, club de lectura i suport a la lectura
individual.
En petit grup (1 sessió setmanal) blog d’aula i produccions textuals
En petit grup: suport a l’àrea de matemàtiques.
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Suport ordinari al grup de 6è
Desdoblament amb ed. física: es treballa un taller d’escriptura i la reflexió sobre la
llengua.
Desdoblament amb anglès: es treballa el càlcul mental i la resolució de problemes.
Desdoblament amb hort: es treballa específicament “la biodiversitat” i la seqüenciació de
les actuacions a l’hort.
Desdoblament amb filosofia 3/18: mig grup treballa situacions matemàtiques.
Estona de biblioteca: es treballarà en petit grup el blog d’aula, el club de lectura i suport
a la lectura individual.
- Sortides i activitats complementàries
Sortides de 4t
Trepucó (Prehistòria).
Cavalleria (Geologia de Menorca)
Son Bou (Colònies de final de curs)
Museu de Menorca
Programa Xala Jugant
Sortides de 5è
Colònies al CA Es Pinaret
CA Far de Cavalleria: activitat d'orientació i mapes
Parc Natural de s’Albufera d’Es Grau
Jornada de platja
Producció planter hort flors ecològiques(pendent)
Sensibilización África como alamcen de recursos naturales y vertedero tecnológico
(pendent )
Sortides de 6è
CA Far de Cavalleria: els fars de Menorca
Producció de planters d’hort i flors ecològiques
Itinerari escolar al lloc d’Alforí de Dalt
Biodiversitat terrestre de la reserva de la Biosfera de Menorca
Parc Natural de s'Albufera d'Es Grau: la sitja de carboner
Colònies
Jornada d'acomiadament final de curs

Activitats derivades dels programes d’altres institucions (salut jove, educació
vial, salut, escacs..)
Activitats musicals comuns als 3 nivells
Actuacions dins i/o fora del centre com ara “nadales al Carrer”, “ball de Carnaval” i
d’altres.
Sortida a un concert a l’abast de les possibilitats del centre.
Nivell 5è
Xerrada “Els perills d'internet” a càrrec de la Guàrdia Civil (inclou una sessió per
famílies).
Taller de glosat.
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Taller musical “Cor intercutural” del programa insular “Salut Jove”
Nivell 6è
Taller “Un ball d'hormones que em fa ballar el cap” i”Glosat” del programa Salut jove i
cultura del CIME (el primer inclou una sessió per a famílies)
"La Colmena Feliz" programa Viu la Cultura
Recital poètic al geriàtric
Taller de salut buco-dental programa de l'Ibsalut
A més, en tots els nivells, es contemplaran altres activitats que s'ofereixin als centres al
llarg del curs que es consideren complementàries del currículum, així com sortides
puntuals d'algun grup necessàries per al desenvolupament dels projectes d'aula i
sortides pel poble derivades del consell d'alumnes o altres comissions.
INDEX
3.6. Especialitat llengua estrangera (Anglès)
-

Components

Tutoria/especialitat
Nom i llinatges
Llengua anglesa
Cristina Gómez
Tutoria /Llengua anglesa Adiz lázaro
Altres mestres que intervenen
Especialitat
Nom i llinatges
PT
Sandra Uris
-

Càrrec cicle / comissió
especialista
tutoria/ especialista
Com intervenen
Suport a 2n, 3r i 5è.

Diagnòstic inicial

- Conferències (sobre un mateix-5è- un viatge-6è): preparar les conferències en les
sessions de desdoblament. Les exposicions en les sessions de gran grup. Ja que les
presentacions requeixen molt de temps s’ha de començar la preparació al primer
trimestre.
Let’s cook: Comptar amb l’ajuda d’una voluntaria anglesa. Distribuir adequadament les
sessions dins l’horari establert a fi de complir amb totes les activitats programades:
Establir les normes d’higiene i seguretat. Execució d’una recepta, introducció del
vocabulari corresponent, completar la recepta amb espais buits emprant la PDI, práctica
oral emprant tarjetas preparades pel taller. Elaborar un receptari. Neteja de la cuina
després de cada sessió.
.
- Revista Mil lletres: Mantenir la col.laboració amb la revista de cara al curs vinent.
- Estratègies de comprensió: continuar elaborant i pensant el material tenint sempre en
compte que la comprensió d’una segona llengua és molt més limitada i literal.
- Obra de teatre en anglès: s’escollirà una obra de teatre per primer cicle, el que serà
presentat al final del trimestre corresponent. Confecciò del material per presentar l’obra.
Activitats d’expressió corporal.
- Blog d’aula d’anglès: S’implementarà un blog a primària com eina motivadora i que
permet el reforç a casa dels continguts treballats a l’aula.
29

PGA

2018-2019

- Voluntàries nadiues: s’han ofert les dues voluntàries de l’any passat. Una d’elles anirà
a donar suport al taller de cuina.
- Auxiliar de conversa: en el seu horari s’ha prioritzat els cursos de 6è, 5è i 4t per
aprofitar al màxim el seu suport.
Aquest curs el grup de mestres que duu a terme l’especialitat de llengua anglesa
ha viscut canvis importants. Per això, els objectius principals envers el curs són de
consolidar el treball que ja es venia fent. Aquest curs l’escola reb l’ajuda d’una auxiliar
de conversa nativa i també es dona especial importància a rebre l’ajuda de voluntaris
natius.
Tots els cicles de primària valoren molt positivament i donen molta importància a
mantenir els desdoblaments d’anglès per afavorir la part oral del treball de la llengua i la
participació dels alumnes a l’àrea, així com per a poder reforçar la resolució de
problemes o l’escriptura de textos a l’aula. Es considera molt bona decisió el poder fer
aquestes hores de desdoblament en dues hores consecutives per a poder organitzar
millor les sessions.
A tots els cicles de primària, així com també a l’etapa d’infantil, es comparteix la
voluntat de realitzar un dels tallers amb l’anglès com a llengua vehicular. Per això es
durà a terme un taller de contes a infantil durant el segon trimestre.
Des de l’especialitat es valora molt positivament el fet de rebre algunes hores de
suport a l’aula per part de membres de l’equip de suport per atendre a l’alumnat que
presenta més dificultats.
Al cicle d’E. Infantil es manetenen les 1,5h setmanals dividides en tres sessions
de mitja hora cada una integrades a dins de rutines molt pròpies de l’etapa com el
berenar o el bon dia.
-

Objectius (només especialitat)

1: Incrementar l’ús contextualitzat de la llengua anglesa, com a eina de comunicació

-

Pla de Treball: seqüència d’actuacions

OBJECTIU 1: Incrementar l’ús contextualitzat de la llengua anglesa, com a eina de
comunicació
ACTUACIONS
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
-

Participar d’una obra de teatre en anglès en tots els nivells.
Posar en marxa un bloc d'anglès per primària.
Amb l’auxiliar de conversa i les voluntàries natives la comunicació és sempre en
anglès.
Incorporar la presència de persones natives a diferentes propostes del centre.
INDEX

3.7. Especialitat Educació Física
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Components

Tutoria/especialitat
Nom i llinatges
Educació Física
Llorenç
Altres mestres que intervenen
Especialitat
Nom i llinatges
PT
Sandra Uris
-

2018-2019

Càrrec cicle / comissió
Coordinador de festes
Com intervenen
Suport alumne TEA 5è

Diagnòstic inicial

Al llarg d’aquest curs es continuarà fent ús del Poliesportiu de Sant Lluís, com a
instal·lació principal, a hora de desenvolupar les sessions de l'àrea d'Educació Física.
Els espais i recursos materials dels quals disposem en aquesta instal·lació, ens
permeten gaudir de diferents alternatives a l’hora de desenvolupar les tasques de l’àrea.
Per tant, els alumnes sortiran del centre, caminant, per desplaçar-se fins al poliesportiu
municipal del poble. En alguns casos, també es farà ús de la pista multifuncional situada
al pati de l’escola, depenent de l’activitat o sessió que es vulgui realitzar.
Des de fa diversos anys s’han reduït el nombre de cursos i, per tant, el nombre
d'alumnes. Aquest fet, ha duit a replantejar l’organització dels agrupaments d’alguns
nivells de l’escola amb l’objectiu de poder millorar algunes dinàmiques, ja sigui, a nivell
individual com a grupal. Aquesta organització és basa en fer grups internivell, és a dir,
plantejar desdoblaments entre els alumnes de 1r i 2n curs, i també, entre els alumnes de
3r i 4t curs i els de 5è i 6è. Així, aquests grups desenvoluparan una sessió setmanal de
grup nivell i una segona sessió amb el grup internivell.
L’àrea d’educació física, es centrarà principalment en el joc motriu. D’aquesta manera,
podem treballar d’una forma més globalitzada els diferents continguts de l’àrea. Aquest,
serà l’element principal per poder aconseguir una bona competència motriu.
El principal objectiu de les sessions serà, que cada un dels alumnes adquireixi
autonomia, mitjançant l’exploració, experimentació, pressa d’iniciativa i decisions, i així,
conèixer les pròpies possibilitats i limitacions corporals i de moviment.
Durant el curs, també es donarà importància a uns altres aspectes com:
- Higiene personal
- Respecte per les normes pròpies de l'àrea (vestimenta, bossa de neteja, atenció a les
explicacions...)
- Tenir cura del material, mobiliari i instal·lacions.
- Desplaçaments a les instal·lacions esportives de forma ordenada.
- Control de conductes inadequades en les diferents tasques motrius i situacions de joc.
- Participació i esforç personal per millorar la competència motriu.
- Respecta cap els companys/es i el/la mestre/a.
Al llarg del curs, es tindran en compte les diferents ofertes d'activitats esportives que ens
ofereixin i sol·licitarem aquelles que siguin interessants i ens ajudin a completar la feina
programada de l’àrea.
-

Objectius (només especialitat) i Pla de Treball: seqüència d’actuacions

OBJECTIU 1: Utilitzar el recurs del joc com a eina globalitzadora i de relació.
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ACTUACIONS
- Realitzar activitats de cooperació entre companys que permetin una constant relació.
- Treballar diferents jocs tradicionals de diferents cultures.

OBJECTIU 2: Treballar l’acceptació i compliment de normes.
ACTUACIONS
- Recordatori i reforços positius constants en el compliment de normes i hàbits.

ORGANITZACIÓ DEL SUPORTS I REFORÇOS (suport específic)
A l’àrea d’Educació física es rep el suport de la mestra PT, per a un alumne amb TEA
d’un curs en concret. Aquest suport es fa durant les dues sessions setmanals que té el
grup.

SORTIDES I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Al llarg del curs, es tindran en compte les promocions que arribin de diferents entitats,
sempre i quan aquestes siguin interessants i ens ajudin a completar la feina programada
de l’àrea, depenent de si s’ajusta al plantejament de la mateixa. Entre d’altres es tindrà
molt present el programa Xala jugant ofert pel CIME.
INDEX
3.8. Especialitat Música
-

Components

Tutoria/especialitat
Música
-

Nom i llinatges
Carmen García

Càrrec cicle / comissió
especialista/ coordinació cicle

Diagnòstic inicial

Es partirà de les mesures adoptades el curs passat per treballar en una mateixa línia tot
el centre i donar continuïtat a la tasca realitzada els cursos anteriors.
-

Objectius
1. Fer servir la música per crear lligams en diferents àmbits.
2. Completar el drive del centre amb documents relacionats amb la música.

-

Pla de Treball: seqüència d’actuacions
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OBJECTIU 1: Fer servir la música com a eina per crear lligams.
ACTUACIONS
1.1. Planificar actuacions amb diferents entitats del poble, com ara el geriàtric, l’EMEA,
l’escoleta, geriàtric...
1.2 Dissenyar activitats musicals que impliquin alumnes de diferents nivells.
1.3. Convidar a les famílies a assistir a alguna sessió de música (aula oberta).
1.4. Fer coneixedor el que es fa dins l’aula mitjançant el blog de música.

OBJECTIU 2: Completar el drive del centre amb documents relacionats amb la
música.
ACTUACIONS
2.1 Penjar al drive els diferents documents relacionats amb l’àrea i d’interès per al centre
(organització del taller musical, programacions d’aula…)
INDEX
3.9. Comissió Ambientalització i Solidaritat
-

Components

Tutoria/especialitat
Tutora
Secretària
AL
Cap d’estudis
Directora
-

Nom i llinatges
Paqui Pons Pons
Sara Sintes Pons
Raquel
Nando Pons Fanals
Mercè Mayans Mas

Càrrec cicle / comissió
Ambientalització- solidaritat
Ambientalització-solidaritat
Reutilització
Hort
Menjador

Diagnòstic inicial

En base a la valoració feta a la memòria 17/18, aquesta comissió seguirà amb la mateixa
línea de feina del curs passat, encara que aquest any es comptarà amb dues persones
més (Joan Bonet i Leticia Viñas) que col.laboraran amb la comissió per poder ajudar a
desenvolupar el gran volum de feina que genera. Considerem que és important prioritzar
les actuacions que volem dur a terme, revisar els documents ja elaborats, explicar el pla
d’actuació al claustre i seguir ordenant els materials digitalitzats a fi de facilitar l’accés a
tot el professorat. A més a més, s’han de tenir en compte els següents aspectes extrets
de la memòria del curs passat:
Nicaragua:
Cercar altres vies o persones de contacte (San Lucas) per tenir més notícies del dia a
dia.
Racó Nicaragua:
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● Canviar algunes imatges del racó de Nicaragua.
● Posar en marxa un sistema diferent per mantenir el racó viu de Nicaragua
(esdeveniments que es van produint al llarg del curs)
- Hi ha hagut poca demanda de materials concrets (Nicaragua). Pel proper curs seria un
objectiu revisar els materials i penjar-los al drive a més del servidor. 4t Nivell: Falta
crear vincle amb nicaragua
Migracions i refugi:
● Fer servir el mateix sistema per facilitar els materials a tots el Claustre a través del
drive.
● Sol.licitar una xerrada informativa per a tots els mestres el més prest possible del
curs.
● Continuar amb les activitats que han estat ben valorades (contacontes, tallers
MIRA, exposició, ...)
Aportacions dels cicles
E. Infantil: El tema que treballem és complexe, potser cal trobar espais per compartir
entre nosaltres la manera com ho volem treballar i què volem transmetre.
Treballar la sensibilització a partir de dinàmiques.
2n Nivell: Molt important dedicar alguna sessió a la formació dels mestres per tenir una
visió prèvia i disposar de materials a l’abast.
3r Nivell: L’explicació per part del fons als mestres va ser molt enriquidora i necessària
però si hagués sigut més a principi de curs, hauria ajudat més als mestres en la tasca i
recerca d’informació, com transmetre aquesta als alumnes…..
5è Nivell: Molt positives les xerrades i activitats del taller MIRA.
6è NIvell: Els fons ens ha aportat molta informació, necessària per poder treballar bé el
tema. Els fillets s’han implicat molt en aquest projecte.
Proposar que es faci algun tipus de taller com el de “mira” pels alumnes de 6è.
L’intercanvi de material amb Nicaragua s’intenti fer efectiu perquè els fillets/es demanen
però la relació és quasi inexistent pels alumnes.
Chimpamigos:
1r Nivell: Convindria preveure les dates amb anticipació a fi de poder treballar amb els
alumnes els efectes d’aquesta campanya
2n Nivell: Seria interessant poder disposar dels resultats de la campanya de l’any
anterior (mòbils recollits, per exemple)
3r Nivell: Avançar-les al segon trimestre podria ajudar a poder treballar-les més, ja que
aquest any s’ha fet molt a darrera hora
4t Nivell: Molt positiu i engrescador
Campanya de Nadal: Cercar opcions per millorar la participació d’alumnes i famílies
Centre eco-ambiental (3R): Mantenir el registre per trimestres en lloc de mensual.
Renovar els contenidors de recollida de mòbils. 2 Nivell Intentar fer la xerrada més prest
del curs per poder treure’n major profit.
Tríptic informatiu ambientalització:
● Revisar el tríptic informatiu d’ambientalització i fer la difusió (als mestres nous i
famílies nouvingudes).
● Valorar la possiblitat d’obsequiar a les famílies nouvingudes amb una bosseta per
dur el berenar amb el logo
“A peu a l’escola”:
● Anticipar la informació concreta de la Campanya que es passa al claustre.
● Pactar les dates de la campanya a començament de curs (incloure-les a la PGA).
● Estudiar la possiblitat de mantenir unes dates fixes per cada curs.
● Valorar a nivell de claustre si es vol treballar la mobilitat sostenible amb més
profunditat. Potser podem establir una periodicitat cíclica.
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● Estaria bé que la PGA ja deixés constància de les dates concretes de “A peu a
l’escola”
2n Nivell: Anticipar la informació prèvia de la posada en marxa de la campanya. Cercar
alguna manera de potenciar la participació, introduint alguna novetat respecte de la
campanya d’aquests dos darrers anys. Valorar si es vol treballar aquesta situació en més
profunditat
3r Nivell: Avançar-les al segon trimestre podria ajudar a poder treballar-les més, ja que
aquest any s’ha fet molt a darrera hora
4t Nivell: ha coincidit amb les colònies i potser no li hem dedicat tot el temps que es
mereix.
Reutilització de llibres:
● Proposta d’involucrar als alumnes en les tasques de conservació dels llibres a
final de curs. Revisar l’estat dels llibres i conscienciar la importància del bon ús
dels llibres reutilitzables.
● Preu únic a tots els grups. Quota de 15€.
● Col·laboració APIMA amb la reparació de folres, etiquetatge dels llibres a final de
curs.
● En els carnets d’adhesió posar el nom de la llibreria seleccionada.
● També fer cartells i enviar a les famílies correus electrònics per informar de la
llibreria seleccionada
Eixos i situacions d’aprenentatge
● Convé presentar al claustre a l’inici de curs la planificació i el calendari.
● Seguir incorporant al drive els materials/recursos disponibles.
● Començar a fer un inventari dels materials i recursos que no estan digitalitzats.
● S’han ordenat els documents del servidor de la comissió d’ambientalització.
Convé mantenir-ho actualitzat
Hort escolar:
- Tenir molt en compte l’organització a E. Infantil, que ha de permetre desenvolupar les
sessions de qualitat amb els infants
- Convé incorporar alguns nous materials: pissarra portàtil, recuperar el panell amb els
punts cardinals, disposar de brúixoles, …
- Estudiar la possibilitat d’incorporar les pasteretes del centre a la dinàmica de l’hort,
sembrant-les d’arbusts i plantes autòctones amb els cartells informatius corresponents
- Cal tenir en compte les possibilitats que ens ofereixen (petites investigacions) els
planters que podem fer al centre
- És important mantenir o incrementar la presència de l’hort a l’espai públic de les aules i
del centre (cartells, plafons, …)
- Convé continuar revisant la programació i relacionar-la amb el currículum per tal de
assegurar alguns aspectes importants del mon de les plantes ( parts, funcions de relació,
nutrició i reproducció, …). Potser s’han d’elaborar propostes didàctiques o materials al
respecte.
- Incorporar el concepte de biodiversitat, especialment a 6è, pot resultar rellevant
- PIP: Consolidar l’hort escolar com a una de les situacions rellevants del centre, que
permet vincular-nos directament al món natural i a moltes àrees. Cal millorar el
document per a tota l’escola, que faciliti els vincles entre “la vida de l’hort” i les
possibilitats que ofereix per treballar diferents continguts de diferents àrees
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Àmbit d’intervenció:
◦ Alumnes i mestres
◦ Famílies
◦ Xarxa de Centres Educatius Cooperants (Fons Menorquí
Cooperació)
◦ Alumnes i mestres de l’escola Cristo Rey de San Lucas.
◦ Ajuntament

de

Objectius:

1. Avançar en l’apropament i coneixement d’una realitat i cultura diferent a la nostra
a través de l’agermanament amb l’escola de San Lucas, així com afavorir la
creació de vincles i objectius comuns de treball amb aquesta.
2. Impulsar, coordinar i donar suport a l’estudi d’una situació de desigualtat entre
països, les seves causes i promoure actituds i accions solidàries que contribueixin
a minvar-la, a través de la nostra participació en la Xarxa de Centres Cooperants.
L’objectiu general que regirà la feina Migracions i refugi durant els cursos 2017/18
i 2018/19.
“Conèixer les causes i conseqüències de les migracions per promoure
actituds de respecte i accions de canvi per afavorir una convivència
intercultural positiva al món.”
3. Dinamitzar les campanyes solidàries de Nadal (recollida d’aliments amb Càritas) i
d’altres que puguin esdevenir-se per treballar l’empatia i el respecte dins les aules
portant a terme accions solidàries.
4. Impulsar, coordinar i fer el seguiment del Programa de Centres Ecoambientals del
Govern Balear.
4.1. Donar suport i coordinar activitats dirigides a la comprensió del canvi
climàtic i continuar treballant per l’adquisició d’hàbits d’estalvi energètic en la
comunitat educativa.
4.2.

Vetllar pel manteniment de la pràctica de les 3 R en el centre.

4.3.

Donar continuïtat al treball realitzat fins ara de mobilitat sostenible.

4.4. Mantenir i coordinar el desenvolupament del projecte curricular d’hort
sostenible a nivell de centre.
4.5. Continuar impulsant i donant suport a l’aplicació del programa Bon Profit
(GOB/Mestral), per tal de sensibilitzar i formar la comunitat educativa envers un
consum alimentari més saludable i sostenible.
4.6. Promoure i donar suport a les activitats dirigides a l’estudi i conservació de
la biodiversitat de les Illes Balears i del món.
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5. Dinamitzar i mantenir el Programa de Reutilització de llibres de text.
6. Revisar i donar a conèixer la distribució d’eixos temàtics i situacions d’aprenentatge.
1. PLA DE TREBALL: Seqüència d’actuacions a dur a terme per aconseguir
els objectius.

OBJECTIU 1: Avançar en l’apropament i coneixement d’una realitat i cultura diferent a la
nostra a través de l’agermanament amb l’escola de San Lucas, així com afavorir la
creació de vincles i objectius comuns de treball amb aquesta.
ACTUACIONS
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
Informar al claustre del calendari de la comissió sobre els enviaments (correspondènciaproducte final) que es facin a Nicaragua i coordinar la recollida i entrega d’aquests.
Durant el mes de gener i el mes de maig.
Reorganitzar el racó de Nicaragua.
Donar suport per treballar a l’aula diferents aspectes de la realitat de Nicaragua: la seva
literatura (contes, poemes, llegendes,etc) la seva història i la seva cultura.
Col·laborar amb E.I. en la presentació de Nicaragua i de l’agermanament amb San
Lucas (Powerpoint i altres materials durant el mes novembre).

OBJECTIU 2: Impulsar, coordinar i donar suport a l’estudi d’una situació de
desigualtat entre països, les seves causes i promoure actituds i accions solidàries
que contribueixin a minvar-la, a través de la nostra participació en la Xarxa de
Centres Cooperants.
ACTUACIONS
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
Participar en les reunions de coordinació de la xarxa de centres cooperants (5 reunions
durant el curs).
Assistir a la formació sobre “Migracions i refugi” organitzada pel Fons durant el mes de
setembre.
Fer arribar al Claustre els possibles materials per desenvolupar la 2ª part del tema
d’estudi i intercanvi d’aquest curs (1r trimestre).
Organitzar i coordinar l’Activitat Conjunta de la xarxa sobre “Migracions i refugi”.
Comissió.

OBJECTIU 3: Dinamitzar les campanyes solidàries de Nadal (recollida d’aliments
amb Càritas) i d’altres que puguin esdevenir-se per treballar l’empatia i el respecte
dins les aules portant a terme accions solidàries.
ACTUACIONS
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(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
Organitzar conjuntament amb les ONGs implicades les campanyes solidàries de Nadal i
d’altres possibles (Desembre).
Informar al Claustre i a les famílies de l’organització i desenvolupament de les
campanyes.

OBJECTIU 4: Impulsar, coordinar i fer el seguiment del Programa de Centres
Ecoambientals del Govern Balear.
ACTUACIONS
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
4.1. Revisar, posar en marxa i avaluar (fitxes d’avaluació) el projecte de Programa de
Centres Ecoambientals.
4.2.Recordar el protocol d'ambientalització i fer-lo arribar, juntament amb la graella de
seguiment, a tot el claustre.
- Tornar a col·locar cartells a totes les aules a determinats punts del centre amb consells
de bones pràctiques. (Cartells, protocol i graella de seguiment.
- Posar en marxa el joc d’en Recyclean per motivar la pràctica de les 3R.
- Lliurar als mestres nous i famílies nouvingudes el tríptic informatiu d'ambientalització
4.3 Facilitar diferents materials didàctics per treballar el contingut de la Campanya
“Mobilitza't” de l'IJG lligat al tema de la biodiversitat.
Coordinar la distribució dels contenidors a diferents punts del centre per a la
recollida de mòbils. (contenidors i cartells).
 -Posar-se en contacte amb l'institut Jane Goodall per coordinar amb aquest la
nostra participació en el programa “Mobilitza't per la selva.
 - Enviar els mòbils a l'IJG.
 - Fer difusió dels resultats aconseguits a través de la recollida de mòbils.

4.4. Coordinar-se amb el Ceip Sa Garriga i l’escoleta en les activitats comuns a dur a
terme des del centres respecte a mobilitat sostenible.
4.4.1
Informar al Claustre i a les famílies sobre els objectius, continguts i
activitats educatives que es duguin a terme al voltant de la mobilitat sostenible.
Redactar circular informativa per a les famílies.
4.5. - Donar suport als diferents tutors/es en les tasques que els corresponen
segons la programació didàctica-marc d'hort: incorporar les modificacions
d’aquest curs (5è: llavors, 6è: biodiversitat)
- Adquirir els diferents materials i adequar els espais necessaris per a les tasques d’hort
i posar-los a l’abast dels tutors.
- Coordinar i donar suport a l’elaboració de la programació didàctica del projecte d’hort
del nostre centre, aprofundint en la relació amb el currículum
- Estudiar la possibilitat d’incorporar les pasteretes del centre a la dinàmica de l’hort
(plantes i arbusts autòctons)
4.6. - Donar suport al Programa Menorca al Plat que s’instaura aquest curs curs escolar
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OBJECTIU 5: Dinamitzar i mantenir el Programa de Reutilització de llibres de text.
ACTUACIONS
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
-Organitzar i distribuir els llibres.
-Fer etiquetes amb el nom de l'alumne.
-Donar una graella als tutors per controlar les devolucions.
-Controlar el retorn dels justificants.
-Atendre les noves adhesions.
-Respondre a les demandes dels llibres en mal estat.
(setembre- octubre. Raquel F, Cati C). Recursos: bosses de tela de 1r a 4t
-Fomentar el bon ús dels llibres de text a totes les aules.
-Organitzar la recollida dels llibres de lectura ja llegits.
-Demanar als tutors els llibres del nou curs.
-Convocar reunions amb els membres de la comissió.
-Organitzar el fons de llibres.
(Durant el curs. Tutors,Raquel F, Cati C)
-Campanya noves adhesions: preparar tríptics, cartells, reunions,...
-Recollir els llibres de les aules.
-Valorar l’estat dels llibres i preparar els llibres pel curs vinent amb l’ajuda de l’APIMA i
especialistes.
-Preparar els llibres que es necessiten pel proper curs.
-Enviar una carta a les llibreries demanant el pressupost dels llibres.
-Selecció de la llibreria.
-Reunió dels membres de la comissió.
-Telefonar a les famílies dels llibres tornats en mal estat.
-Enviar carta a les famílies del % a pagar.
-Fer i entegrar la comanda dels llibres del nou curs a la llibreria.
-Fer i entregar etiquetes amb el nombre de lot, llibre verd,...
-Controlar l’ingrés dels diners pel nou curs per part dels alumnes.
-Enviar carta amb els annexos a la conselleria.
-Controlar que els llibres arriben a la data prevista.
(maig- juny- juliol. Raquel F, Cati C)

OBJECTIU 6: Revisar i donar a conèixer la distribució d’eixos temàtics i situacions
d’aprenentatge.
ACTUACIONS
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
Revisar el calendari amb les diferents activitats d’educació pel desenvolupament i la
ciutadania global (solidaritat i ambientalització) a partir de la programació-marc. Informar
al Claustre.
Recopilar i guardar els materials didàctics, documents,... que es van realitzant cada curs
i altres que es puguin trobar per anar creant una base documental.
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INDEX
3.10. Comissió Biblioteca
-

Components

Tutoria/especialitat
PT
religió
AL

Nom i llinatges
Cati camps
Irene Ydoate
Raquel Fernández

Càrrec cicle / comissió
coordinadora comissió
membre comissió
membre comissió

- Diagnòstic inicial
Les dues responsables de la comissió, Raquel i Cati, són mestres noves. Se’ls ha fet un
traspàs tant de la compta de la comissió que es tenia de l’any anterior com de diferents
materials que no estaven a aquella compta però s’han compartit a les unitats d’equip del
drive del centre.
Una de les persones que sí era de l’any passat, Irene, ens ha fet un traspàs d’informació
i s’ha encarregat de les tasques inicials com la revisió de les motxilles viatgeres.
-

Objectius (només comissió)
1.Seguir la catalogació de títols per codi de colors
2. Revisar, crear i posar en marxa activitats d'animació a la lectura.
3.Continuar amb les motxilles viatgeres fins a 6è
4. Assegurar un bon funcionament de la biblioteca.

-

Pla de Treball: seqüència d’actuacions

OBJECTIU 1:Seguir la catalogació de títols per codi de colors.
ACTUACIONS
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
1.1 Al llarg del curs, a les hores de comissió, anar catalogant els llibres amb gomets
segons el codi de colors establert.
1.2 S'informa del l`ús de la biblioteca i es recorda que cada tutor és el responsable del
préstec del seu grup.
1.3. Continuar amb la catalogació de llibres dins el sistema informàtic.

OBJECTIU 2: Revisar, crear i posar en marxa activitats d'animació a la lectura.
ACTUACIONS
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
2.1 Recuperar les activitats que es feien anys anteriors i valorar la seva utilitat. Com el
bibliopati, motxilles viatgeres, club de lectura, biblioexperts, etc.
2.2 Dissenyar algunes activitats noves i posar-les en marxa.
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2.3. Informar i gestionar amb la resta de mestres del centre la posada en marxa
d`aquestes activitats.
Objectiu 3: Continuar amb les motxilles viatgeres.
ACTUACIONS
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
3.1. Selecció del material per a cada una de les motxilles viatgeres per part del tutors.
3.2 Revisió i preparació, per part de la comissió, de les motxilles per a cada un dels
cursos.
OBJECTIU 4: Assegurar un bon funcionament de la bilbioteca.
ACTUACIONS
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
4.1. Organitzar un horari en funció de la disponibilitat i voluntat de cada nivell i penjar-lo.
4.2. Revisar i controlar que les instal·lacions estiguin en bon estat.
4.3. Informar a tot el claustre de com funciona la biblioteca per tal de treure-li profit i fer
un ús responsable.

INDEX
3.11. Comissió Consell d’ALumnes
-

Components

Tutoria/especialitat
Primària - Cap d’estudis

Nom i llinatges
Nando Pons Fanals

Càrrec cicle / comissió
Coordinador

- Diagnòstic inicial
- Aquest curs, amb l’objectiu de millorar la participació dels alumnes de Primària pel que
fa a l’organització de patis i espais comuns, es planteja la possibilitat de crear una nova
estructura del Consell d’Alumnes en funció dels continguts de les reunions:
● per tractar els temes del Consell Infantil de Participació: dos grups (EI /5 anys a
2n de Primària, i de 3r a 6è dels dos centres)
● per tractar temes de patis i espais comuns: un sol grup de primària (dos delegats
o delegades per grup)
- Enguany no s’ha de treballar el fil conductor de carnaval perquè, per raons de
calendari, no es farà la Rúa al poble
- Tot i que el curs passat es va tornar reprendre el retorn mitjançant el “Llibre d’aula” per
part de l’Ajuntament, seria desitjable mantenir aquesta comunicació amb més freqüència
- Objectius
1.- Dissenyar la possible nova estructura del Consell d’Alumnes en funció dels continguts
de les trobades
2.- Dinamitzar l’estructura participativa d’alumnes al voltant de la proposta bianual: “El
nostre poble: què fem després de l’escola? què ens agradaria fer i no fem?”
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3.- Revisar, amb l'Ajuntament, el desenvolupament del projecte. Propostes de futur
-

Pla de Treball: seqüència d’actuacions

OBJECTIU 1: Dissenyar la nova estructura participativa del Consell d’Alumnes
ACTUACIONS
Temporalització: durant el primer trimestre s’hauria de tenir el primer esborrany de
disseny. A finals del primer trimestre o a principi de segon s’hauria de passar a debatre
per claustre o cicles
Recursos: els propis de la Comissió
Encarregat: Comissió de consell d’Alumnes
Dissenyar, amb les aportacions dels cicles, la nova proposta organitzativa que ha d’anar
lligada als diferents continguts de les trobades:
- per tractar els temes del Consell Infantil de Participació: dos grups (EI /5 anys a
2n de Primària, i de 3r a 6è dels dos centres)
- per tractar temes de patis i espais comuns: un sol grup de primària (dos delegats
o delegades per grup)
És realment important deixar molt clar la freqüència de les trobades d’un i l’altre grup,
així com els responsables i els continguts a treballar

OBJECTIU 2: Dinamitzar l’estructura participativa d’alumnes al voltant de la
proposta bianual: “El nostre poble: què fem després de l’escola? què ens
agradaria fer i no fem?”
ACTUACIONS
Temporalització:
- primer trimestre: presentació del Projecte al Consell d'alumnes i al professorat
interessat. Inici del treball a les aules
- segon trimestre: desenvolupament de la tasca a les aules. Reunió del Consell
d'alumnes per valorar l'estat de la qüestió. Consell Infantil de Participació: a determinar
(aconsellable segona quinzena de març). Devolució per part de l'ajuntament al Consell
d'Alumnes. Data a determinar (aconsellable durant el mes de maig)
- final segon trimestre o tercer trimestre: presentació de la Devolució de l'ajuntament a
les aules per part dels delegats. Reunió final amb el Consell d’alumnes: valoració
Recursos:
- Presentacions de les diferents aules de l'escola, dels cursos anteriors, a disposició de
tothom (primer trimestre)
- Recursos informàtics necessaris
- Ofertes d’oci i activitats extraescolars al municipi: Molí de baix, Poliesportiu, APIMA,
CCE Sant Lluís, ...
- Presentació (devolució) de l'ajuntament
- Ordinador a l'abast de tothom per tal de recollir les diferents presentacions fetes a les
aules
Encarregat: responsable Comissió Consell d'Alumnes
2.1. Presentació del Projecte al professorat interessat, i facilitar a tot el claustre les
presentacions fetes els darrers cursos: poden servir com a referència o model. Insistir en
que el mateix tema es treballa al llarg de dos cursos:
- 1r curs (2017-18): anàlisi. Aspectes positius, aspectes a millorar
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- 2n curs (2018-19): propostes. Elecció i desenvolupament de propostes de millora
2.2. Dinamitzar/estalonar tot el procés a les aules: “del jo al noltros”
- sensibilització / motivació /vincles amb el curs passat…: es pot recuperar la
presentació del curs passat, veure d’altres presentacions, rallar-ne…
- elecció individual / grup / aula … de la proposta que voldríem desenvolupar, a
partir del buidat de les propostes de tot el centre. Arribar a acords.
- primeres idees: identificar clarament què volem millorar i les raons, comencem a
identificar les primeres idees de propostes de millora (individuals)
- organització de la informació: (del “jo al noltros”) a partir de les idees individuals
i de petits grups, es tracta d’organitzar aquesta informació de la millor manera
possible, per a poder respondre com a col·lectiu (com volem millorar?)
- preparar el producte (presentació Open Office): quines imatges, frases,
gràfics, títols, colors, … són els més adequats per a presentar les nostres idees a
l'ajuntament?
- preparar la comunicació al Consell Infantil de Participació: elegir les
persones que han de fer la comunciació, incidir en la forma més adequada
d'expressar-se, fer petits assajos, elegir els suports que més ens convenguin, …
- participar (les delegades i delegats) en la “devolució” per part de
l’Ajuntament. compartir aquesta informació (amb el suport de la presentació que
ens faciliten) amb la resta de la classe
OBJECTIU 3: Revisar, amb l'Ajuntament, el desenvolupament del projecte.
Propostes de futur
ACTUACIONS
Temporalització:
- convé que les trobades ajuntament – escola comencin durant el primer trimestre
(potser s'han de prendre decisions que requereixen la participació de tot el claustre)
Recursos:
- Llibre d'aula
- Esborranys “La veu dels infants”
Encarregat: responsable Comissió Consell d'Alumnes i qui determini l'ajuntament
3.1. Dinamitzar l'actualització del “Llibre d'aula”. Recollir els materials que l’ajuntament
va preparar el curs passat i lliurar-los a les aules corresponents
3.2. Revisar els esborranys de “La veu dels infants”, preparats per ser editats i potenciar
l'edició de la resta, sempre i quan l’Ajuntament es mostri disposat a fer-ho.
INDEX
3.12. Comissió TIC
-

Components

Tutoria/especialitat
Primària - Tutoria
-

Nom i llinatges
Marta Orfila

Càrrec cicle / comissió
Coordinadora

Diagnòstic inicial

Partint del buidat de la memòria del curs 2017/2018 en la qual queden reflectits aquests
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aspectes:
Icono

- Continuar amb l’assessorament extern d’ICONO. Hauríem de valorar si
convertim els ultraportàtils de 5è i 6è en cromebooks a fi de rentabilitzar
el seu ús ja que poc a poc van quedant obsolets

Inventari

- El fet de fer un seguiment de les dotacions del centre és necessari ja
que així sabem exactament de què disposam

Ubuntu

- formació: Seguir oferint aquest tipus d’ajuda segons les necessitats del
claustre

Pla TIC

- Falta el full de compromís familiar quan a l’ús del material informàtic de
centre; s’hauria d’incloure. Anar revisant el Pla TIC a fi de que no quedi
obsolet

Gsuite

- Hauríem de valorar la possibilitat de dotar d’una adreça de
“@ceipsantlluis.com” als alumnes de 5è i 6è.

E. INFANTIL - Renovar els ordinadors
- Adquirir una PDI en comptes d’un canó. I que sa instal·lació sigui abans
de setembre.
1r / 2n
CICLE

- Tal vegada ens hauríem de plantejar que aquesta comissió tengui cada
any una partida pressupostària per a reposar i/o invertir en material
informàtic.

Per a aquest curs 2018-2019 ens plantejam:
- Objectius
1. Gestionar i fer manteniment dels equipaments informàtics “Aula 2.0”
2. Revisar i actualitzar l’inventari del material informàtic del centre.
3. Seguir desenvolupant l’entorn Ubuntu a nivell de centre així com el software
lliure.
4. Convertir els ultraportàtils de 6è en cromebooks a fi de rentabilitzar el seu ús ja
que poc a poc van quedant obsolets i valorar si també s’ha de fer als de 5è.
5. Dotar d’una adreça de “@ceipsantlluis.com” als alumnes de 6è i valorar si
també s’ha de fer pels alumnes de 5è.
6. Definir el taller de robòtica que es realitzarà amb el material de Lego weDo 2.0
7. Seguir amb la implantació, al centre, dels serveis que ens ofereix el GSuite
-

Pla de Treball: seqüència d’actuacions

OBJECTIU 1: Gestionar i fer manteniment dels equipaments informàtics “Aula
2.0”
ACTUACIONS
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
Aquest objectiu es treballa al llarg del curs i, quinzenalment, amb l'assessorament del
tècnic que ve d'ICONO
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OBJECTIU 2: Revisar i actualitzar l’inventari del material informàtic del centre.
ACTUACIONS
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
Es prioritzarà l'inventari i actualització dels ultraportàtils i dels ordinadors d'aula.

OBJECTIU 3: Seguir desenvolupant l’entorn Ubuntu a nivell de centre així com el
software lliure.
ACTUACIONS
En funció de la demanda del claustre, s'ofereix la possibilitat de donar a conèixer algun
software lliure (sempre dins les possibilitats i coneixements de la coordinadora).

OBJECTIU 4: Convertir els ultraportàtils de 6è en cromebooks a fi de rentabilitzar
el seu ús ja que poc a poc van quedant obsolets i valorar si també s’ha de fer als
de 5è.
ACTUACIONS
A principi de curs, fer la conversió dels ultraportàtils a fi de poder usar-los com a
cromebooks des de l’inici de curs.
Valorar a final de curs com ha anat el seu ús per decidir si també s’implanta als
ultraportàtils de 5è per al proper curs.
OBJECTIU 5: Dotar d’una adreça de “@ceipsantlluis.com” als alumnes de 6è i
valorar si també s’ha de fer pels alumnes de 5è.
ACTUACIONS
Crear el grup i adreces dels alumnes de 6è a fi de que puguin usar el CloudReady des
de l’inici de curs.

OBJECTIU 6: Definir el taller de robòtica que es realitzarà amb el material de
Lego weDo 2.0
ACTUACIONS
Compartir el material de que disposam amb la mestra que farà el taller al 2n cicle. Fer
la programació didàctica del taller revisant la del curs passat però tenint en compte que
no s’utilitzarà l’scratch.
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OBJECTIU 7: Seguir amb la implantació, al centre, dels serveis que ens ofereix el
GSuite
ACTUACIONS
Continuar la implantació de la plataforma GSuite, i els serveis que ens ofereix, al centre.

INDEX
3.13. Comissió Premsa
-

Components

Tutoria/especialitat
Primària - Tutoria

Nom i llinatges
Marta Orfila

Càrrec cicle / comissió
Coordinadora

- Diagnòstic inicial
Es tindran en consideració les observacions que apareixen a la memòria del curs
2017/2018 que varen ser:
- Insistir en que cada tutor deixi els documents per a la revista al portàtil
- Relacionar les programacions d’escriptura amb les produccions destinades a la revista
-

Objectius (només comissió)
1. Coordinar la participació dels diferents grups de l'escola amb la revista S'Auba
(coordinant-nos, a la vegada, amb el CEIP Sa Garriga)
2. Coordinar i montar la revista Mil Lletres.
-

Pla de Treball: seqüències d’actuacions

OBJECTIU 1: Coordinar la participació dels diferents grups de l'escola amb la
revista S'Auba (coordinant-nos, a la vegada, amb el CEIP Sa Garriga)
ACTUACIONS
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
Recordar als cicles la data per entregar els materials i enviar-los per correu electrònic a
la revista S'Auba (revistasauba@gmail.com).
CALENDARI:
Presentació dels grups de P3 dels dos centres: 28 de setembre
1r i 2n curs CEIP SANT LLUIS: 30 de NOVEMBRE
3r i 4t curs CEIP SANT LLUIS: 25 de GENER
5è i 6è curs CEIP SANT LLUIS: 29 de MARÇ
Educació Infantil CEIP SANT LLUIS: 31 de MAIG
Acomiadament dels grups de 6è dels dos centres: 21 de juny
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OBJECTIU 2: Coordinar i muntar la revista Mil Lletres.
ACTUACIONS
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
Edició de la revista Mil Lletres, nº33
25 de gener de 2019, data límit per col·locar els materials a l’ordinador de premsa, a fi
de que la revista pugui sortir dia 1 de febrer de 2019.
Els grups d’Educació Infantil seran els encarregats de fer la portada i contraportada.
Edició de la revista Mil Lletres, nº34
03 de maig de 2019, data límit per col·locar els materials a l’ordinador de premsa,a fi de
que la revista pugui sortir dia 10 de maig de 2019.
Els grups de 1r i 2n seran els encarregats de les la portada i contraportada.
INDEX
3.14. Comissió Festes i Celebracions
-

Components

Tutoria/especialitat
Educació física
Especialistes
-

Nom i llinatges
Sito Sans
equip de mestres

Càrrec cicle / comissió
Coordinador
Ajudants

Diagnòstic inicial

General

- afegir dins el planning del centre un calendari de reunions de la
Comissió per afavorir organització i coordinació de les diferents festes.
- Seguir emprant Google Drive per compartir informació, materials i altres
amb el Claustre.

Tot Sants

Infantil:
Poder establir un calendari d’activitats per fomentar el vincle amb els
infants de 3r cicle abans de fer l’activitat de Tots Sants.
1r i 2n cicle:
S’han d’ajustar ses quantitats dels ingredients perquè al final hi van
sobrar molts bunyols.
Estudiar sa manera de que els fillets/es d’infantil facin bunyols sense tirar
sa pasta. (Podrien pastar sense fer els bunyols). També es pot revisar la
recepta per tal que quedi una massa més consistent i faci més bon
manejar per a ells.
3r cicle:
Per mantenir l’agermanament, de cara el curs que ve convindria
planificar amb més antelació les activitats prèvies.
Convindria revisar la recepta per tal d’evitar tirar molta quantitat de pasta.

Santa
Cecília

En motiu de la patrona de la música, la setmana del 22 de novembre es
podrien realitzar diferents actuacions musicals dirigides a les famílies.
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Nadales

Infantil:
Cercar cançons més apropiades pels alumnes d’infantil o demanar
propostes a les mestres d’infantil.
Planificar amb més antelació s’alternativa per si plou.
Cercar sa manera d’informar a les famílies perquè entenguin que no
s’han d’atracar tant quan sortim al carrer a cantar o davall la carpa.
1r i 2n cicle:
S’ha de delimitar un espai per al públic (no invadir als alumnes).
Mantenir l’activitat amb aquest format.
Algunes famílies opinen que es podria aprofitar l’escenari del Pla de Sa
Creu per cantar i així poder-ho veure adequadament
3r cicle:
Delimitar l’espai per separar el públic de l’”escenari”.
Cercar possible solució perquè pel carrer les famílies s’interposaven
entre els grups i mestres.
Intentar incloure els tres idiomes a les cançons.

Sant Antoni

Infantil:
Que surtin a berenar primers els alumnes de primària i quan estigui tot
preparat que sortin els d'infantil per no fer-los esperar tant.
1r i 2n cicle:
Incorporar als alumnes de P3 i P4 havent fet una feina de coneixement
entre petits i grans (capitans i monitors).
3r cicle:
Més panets de viena grossa que barretes “comunes”
Reduir el temps entre berenar i gimcana o proposar algun espai perquè
els alumnes no hagin d’esperar 30min asseguts a què comencin les
activitats un cop hagin berenat.
Incloure als alumnes de P3 i P4 a la gimcana.
E. Física: Preveure a la programació, les festes que inclouen activitats i
jocs i la seva conseqüent preparació per organitzar amb antelació,
monitors i desenvolupament.

Carnaval

Infantil:
Les famílies d’infantil proposen canviar el carrer (demanda famílies).
El proper curs valorarem si els grups d’infantil han d’anar a veure les
actuacions al poliesportiu.
1r i 2n cicle: Convidar a les famílies a veure les actuacions al
poliesportiu (a sa grada). Es podria donar l’opció que pares i mares
també puguin preparar-se algun ball.
Pensar en la possibilitat que els fillets/es d’infantil participin (com a
aspectadors o fins i tot, amb una coreografia pròpia)
3r cicle:
Possibilitat que venguin els pares a veure les coreografies.
Incloure els alumnes d’Infantil en les coreografies.
En cas de pluja, Plan B, ambientar el desenvolupament amb música.
Incloure als alumnes d’infantil com a públic o participants, ara que hi ha
menys grups, a l’estona de les coreografies.
Proposar què les famílies puguin accedir al poliesportiu a veure les
coreografies(zona grades). Possibilitat de què participin els alumnes de
l’escoleta a la Rua interior en cas de pluja.
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E. Física: Mantenir, dins la programació, la creació de coreografies en
relació a la festa de carnaval.
Sant Jordi
(amb
Biblioteca)

E. Infantil: Seguir participant amb la resta del centre.Seguir treballant la
festa a partir del treball d’un conte o autor.
1r i 2n cicle:
Continuar dedicant la festa a un autor/a concret, com a fil conductor.
Possibilitat de començar les activitats més tard, cap a la segona meitat
del matí
2n Nivell: Valorar la possibilitat d’elegir un autor/a menorquí per treballar
per Sant Jordi i/o que els alumnes puguin fer propostes a partir del
Consell d’alumnes.
3r cicle:
Implicar als alumnes-monitors amb temps, explicant quina serà la seva
feina durant les activitats.
A les activitats de pintura, tenir en compte el nombre de fillets que faran
l’activitat per afavorir l participació de tots..
Possibilitat que els tutors de 6è hi puguin ser per poder viure i veure la
festa.
Els horaris podrien modificar-se, és a dir, fer-ho després de pati..
En cas, d’haver de fer material o preparar-lo preveure el material
necessari amb temps per poder fer la feina prèvia o amb més temps
aclarit.

Final de
curs

E. Física: Preveure a la programació, les festes que inclouen activitats i
jocs i la seva conseqüent preparació per organitzar amb antelació,
monitors i desenvolupament.

Pràctiques
ecoambient
als

S’han proposat activitats que no impliquen consum d’aigua.

Implicar E.
Infantil

Preveure tasques prèvies a la festa de Tots Sants per afavorir
agermanament entre EI i Tercer Cicle.
Incloure als alumnes d’EI a les coreografies de Carnaval, públic o
participants.

Organitzaci
ói
propostes

El funcionament de transferir les propostes a través dels Cicles és un
procés que permet reflexionar i aportar opcions a l’hora de prendre
decisions

VALORACIONS I PROPOSTES DEL CURS PASSAT
Valoració Comissió

Valoració cicles
Festa de “Tots Sants”
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- Preveure les reunions de la Comissió - Possibilitat d’habilitar un espai de pati a
amb especialistes i cicles
hora de menjar bunyols a EI.
- Evitar jocs d’aigua si no podem fer un consum responsable
- Continuar potenciant la participació d’EI.
Festa de Nadal
- Proposta de nadales al carrer.

- E.I: Organitzar la cantada de nadales i
pensar en la distribució d’espais per
desenvolupar aquestes i la visita del patge.
Fer la foto a l’entrada.
- 1r i 2n cicle: Possibilitat de cantar nadales
al carrer tots junts (cançoners, enllaços
famílies…).
- 3r cicle: Facilitar l’accés a les famílies.
Festa de Sant Antoni

- Sol·licitar el material amb temps a
l’ajuntament (planxa per torrar un dia
abans)
- Mantenir els espais fixats (a cobert) per
evitar possibles dies plujosos.

- E. I: Organitzar la gimcana amb la
possibilitat de que es pugui fer tant si plou
com si no (espais coberts com porxades,
aules i passadissos)
- 1r i 2n cicle: Evitar posar massa
sobrassada dins els panets.
Pensar en la possibilitat d’incorporar als
alumnes de P3 i P4 (colors).
- Cercar maneres de berenar tots junts
(Colors, molins de colors)
- 3r cicle: afegir alguna prova artística
(manipulació d’objectes, dibuix,...)

Festa de Carnaval
- RUA: Avisar a l’ajuntament de l’itinerari
(facilitant que els infants puguin anar pel
mig del carrer i les famílies còmodes per
veure-ho). Potser convé pensar en la
possibilitat d’incorporar l’EMEA a la Rua
-Festa:Replantetjar l’organització i
desenvolupament de les coreografies com a part
d’expressió corporal.

- EI: Insistir en les normes de la Rua
- 1r i 2n cicle: repensar la possibilitat de
fer les “coreografies” com a part de
l’expressió corporal amb més implicació de
tutores (“Just dance”) i especialistes
(música i EF).
- 3r cicle: Repensar el tipus de festa que
volem: si no es trien les coreografies, que
els alumnes puguin circular lliurament per
les estacions.

Festa de Sant Jordi
-Continuar amb la poesia al Geriàtric.

- EI: mantenir el tema / fil conductor comú
per a tot el centre (aniversari escriptor).
- 1r i 2n cicle: repensar la possibilitat de
mesclar infants de diferents nivells,
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incloent EI, a les diferents estacions
- 3r cicle: si hi ha dos torns d’activitats,
pensar en algunes activitats pels monitors
que no tenen responsabilitats quan no
estan de torn
Festa Final de curs
-Repensar la possibilitat de fer els jocs
d’aigua garantint un consum responsable
d’aigua.

-

-EI: afegir més material al racó de
bombolles. Netejar el pati abans de fer els
jocs d’aigua
- 1r i 2n cicle: Seguir amb la mateixa
dinàmica
-3r cicle: tornar a posar alguns jocs
d’aigua (demanda dels alumnes).
- Aprofitar més el circuit natural (espais
d’ombres). - Treballar a les aules una
actitud amistosa pel partit de tirabolla o
llevar-lo.
- Consultar als cicles si es volen fer canvis
per a les proves.
- Replantejar els jocs, els agrupaments i el
tipus de festa que volem.

Objectius (només de comissió)
1. Organitzar i coordinar les festes i celebracions del centre.
2. Coordinar els espais i activitats dels diferents cicles per la festa de Tots Sants.
3. Organitzar i coordinar la festa de Nadal (juntament amb els especialistes de
música).
4. Organitzar i coordinar la festa de Sant Antoni.
5. Organitzar i coordinar la festa de Carnaval (Rua i festa posterior).
6. Organitzar i coordinar la festa de Sant Jordi.(juntament amb la comissió de
biblioteca)
7. Organitzar la festa de final de curs.
8. Vetllar perquè les celebracions es desenvolupin integrant els principis i
pràctiques ecoambientals, sostenibles i ecològiques que caracteritzen el centre.
9. Fer partícip als nivells d'EI, a fi d'aconseguir englobar a tots els cicles en les
diferents celebracions conjuntes que es duen a terme a l'escola.
10. Rebre les propostes del claustre a través dels cicles a la CCP.

-

Pla de Treball: seqüència d’actuacions
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OBJECTIU 1: Organitzar i coordinar les festes i celebracions del centre.
ACTUACIONS
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
- Rebre informacions, organitzar, planificar i informar de les diferents festes que se
celebren al centre.
-Temporalització: Durant tot l'any.
-Responsables: Comissió i CCP
-Recursos: E-Mail, contacte telefònic, diferents documents...

OBJECTIU 2: Coordinar els espais i activitats dels diferents cicles per la festa de
Tots Sants.
ACTUACIONS
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
- Rebre les informacions de cada cicle, com s'organitzaran i on celebraran la festa, i fer
arribar aquesta informació a la resta de coordinadors de cicle per tal d’organitzar-nos i
garantir el bon desenvolupament de la mateixa.
-Temporalització: Finals d’octubre.
-Responsable: Comissió i cicles.
-Recursos: mail i reunió
- Informar al claustre de com es desenvoluparà la jornada de la festa i de quins espais
s’utilitzaran.
-Temporalització: Finals d’octubre.
-Responsable: Comissió
-Recursos: mail i reunió.
- Valorar la Festa de Tots Sants.
-Temporalització: Novembre.
-Responsable: Cicles i Comissió.
-Recursos: mail i graella de valoració.

OBJECTIU 3: Organitzar i coordinar la festa de Nadal (juntament amb els
especialistes de música).
ACTUACIONS
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
- Definir i detallar la cantada de nadal “Nadales”.
-Temporalització: Novembre.
-Responsable: Comissió i especialistes de música.
-Recursos: Reunió amb mestres de Música i e-mail.
- Organitzar la cantada de nadal “Nadales”
-Temporalització: Novembre / Desembre
-Responsable: Comissió i especialistes de música
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-Recursos: Reunió Comissió i mestres de Música
- Concretar i organitzar la visita del patge reial.
-Temporalització: Desembre
-Responsable: Comissió
-Recursos: Reunió Comissió i coordinadora Ed. Infantil.
- Informar a tot el professorat del desenvolupament de la festa de Nadal (Patge Reial i
Nadales).
-Temporalització: Desembre
-Responsable: Comissió
-Recursos: E-mail i reunions.
-Valorar la Festa de Nadal (visita del patge reial i la cantada de nadal).
-Temporalització: Gener
-Responsable: Cicles i Comissió
-Recursos: E-mail i Graella de Valoració

OBJECTIU 4: Organitzar i coordinar la festa de Sant Antoni.
ACTUACIONS
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
- Sol·licitar a l'Ajuntament la planxa i les bombones de butà per torrar.
-Temporalització: Desembre
-Responsable: Comissió
-Recursos: Via Mail / Contacte Telefònic
- Avisar els pares/mares col·laboradors que ajudaran en la torrada.
-Temporalització: Gener.
-Responsable: Tutors/es.
-Recursos: Contacte tutor/a – pares.
-Encomanar els panets (vienes petites i vienes grosses) i la sobrassada. Intentar que la
sobrassada sigui ecològica i sense gluten.
-Temporalització: Gener.
-Responsable: Comissió
-Recursos: Contacte Comissió.
- Revisar les proves del curs anterior i plantejar de noves.
-Temporalització: Desembre
-Responsable: Comissió
-Recursos: Documents de centre i memòria del curs anterior.
- Organitzar i planificar la gimcana (proves, material, distàncies, ubicacions, etc.)
-Temporalització: Desembre
-Responsable: Comissió.
-Recursos: Reunió, espais i material necessari per les proves.
- Fer grups per la gimcana (tenint en compte els alumnes d’EI).
-Temporalització: Desembre
-Responsable: Comissió i Coordinadora d'Ed. Infantil
-Recursos: Reunió i explicació a les sessions d'Ed. Física.
- Organitzar l’actuació dels alumnes de 3r cicle (6è com a monitors de les diferents
proves i 5è com a capitans dels diferents grups).
-Temporalització: Desembre
-Responsable: Comissió
-Recursos: Graelles i explicació a les sessions d'Ed. Física.
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Informar del desenvolupament de la gimcana als grups-classe.
-Temporalització: Gener
-Responsable: Comissió
-Recursos: Explicació a les sessions d'Ed. Física i coordinadora de EI.
- Informar a tot el professorat del desenvolupament de la festa (torrada i gimcana).
-Temporalització: Gener
-Responsable: Comissió
-Recursos: E-mail, reunions i documents d’organització de proves, monitors i grups.
-Repartir material necessari per desenvolupar la gimcana a cada grup-classe
(etiquetes/colors segons el grup al qual pertanyi cada alumne/a).
-Temporalització: Gener.
-Responsable: Comissió
-Recursos: Etiquetes,sobres, plànol de l’escola amb les diferents activitats i ubicació(es
donarà als capitans de cada grup).
- Valorar l'organització i desenvolupament de la festa de Sant Antoni.
-Temporalització: Gener.
-Responsable: Comissió i cicles
-Recursos: E-mail i Graella de Valoració.

OBJECTIU 5: Estudiar quina alternativa a la Rúa es fa a nivell de centre per
treballar el Carnaval.
ACTUACIONS
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
-

Coordinar amb els tutors i mestres especialistes quines activitats es duran a
terme per treballar el Carnaval ja que aquest any no es farà la Rúa

OBJECTIU 6: Organitzar i coordinar la festa de Sant Jordi.(juntament amb la
comissió de biblioteca)
ACTUACIONS
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
- Coordinar-se amb la comissió de biblioteca per tal d’organitzar la dinàmica de la festa
(concretar el perfil i la temàtica).
-Temporalització: Març / Abril
-Responsable: Comissió de Festes, Comissió de Biblioteca i CCP
-Recursos: Reunions i e-mail.
- Informar al claustre de quin serà el desenvolupament de la celebració de Sant Jordi
(organització, activitats, espais...).
-Temporalització: Abril
-Responsable: Comissió de festes i comissió de biblioteca.
-Recursos: Reunions i e-mail.
- Valorar l’organització i desenvolupament de la festa de Sant Jordi.
-Temporalització: Abril/ Maig
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-Responsable: Comissió i cicles
-Recursos: E-mail i graella de Valoració

OBJECTIU 7: Organitzar la festa de final de curs.
ACTUACIONS
- Revisar els jocs de la festa de final del curs de l’any passat.
-Temporalització: Maig
-Responsable: Comissió
-Recursos: Memòria Comissió de Festes 2016/17.
- Organitzar i plantejar jocs i/o activitats per la festa de final de curs.
-Temporalització: Maig/Juny
-Responsable: Comissió
-Recursos: Document d'organització de la festa.
- Informar al claustre del desenvolupament de la Festa de Final de Curs.
-Temporalització: Juny
-Responsable: Comissió
-Recursos: Reunions i e-mail.
- Organitzar i distribuir els grups de 6è com a monitors de les diferents proves/ activitats.
-Temporalització: Juny
-Responsable: Comissió
-Recursos: Reunió amb alumnes a les sessions d’E.Física
- Valorar l’organització i desenvolupament de la festa de final de curs.
-Temporalització: Juny
-Responsable: Comissió i cicles
-Recursos: E-mail i Graella de valoració.

OBJECTIU 8: Vetllar perquè les celebracions es desenvolupin integrant els
principis i pràctiques ecoambientals, sostenibles i ecològiques que caracteritzen
el centre.
ACTUACIONS
- Promoure les bones pràctiques ambientals a les celebracions del nostre centre
(reciclatge, estalvi energètic, d'aigua, etc.).
-Temporalització: Tot l'any
-Responsable: Comissió
-Recursos: Diferents canals d'informació.
- Transmetre a les celebracions del nostre centre la importància de reduir els residus i el
seu correcte reciclatge.
-Temporalització: Tot l'any
-Responsable: Tot el centre.
-Recursos: Diferents canals d'informació.
- Vetllar per a que a les celebracions es mantengui la pràctica de les 3 R (reduir,
reutilitzar i reciclar) al centre.
-Temporalització: Tot l'any.
-Responsable: Tot el centre.
-Recursos: Diferents Canals d'informació.
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OBJECTIU 9: Fer partícip als nivells d'EI, a fi d'aconseguir englobar a tots els
cicles en les diferents celebracions conjuntes que es duen a terme al centre.
ACTUACIONS
- Reunir a les diferents etapes del centre (E.I i Prim.) per establir de forma conjunta quin
serà el desenvolupament de les celebracions.
-Temporalització: Tot l'any.
-Responsable: Comissió.
-Recursos: Reunions Comissió amb coordinadors de cicle.
- Informar de l'organització conjunta de les festes a celebrar.
-Temporalització: Tot l'any.
-Responsable: Comissió
-Recursos: Reunions i e-mail.
- Participar de forma conjunta a les celebracions que es porten a terme al centre (Ed.
Infantil i Primària).
-Temporalització: Tot l'any
-Responsable: Comissió i CCP
-Recursos: E-mail i reunions.
OBJECTIU 10: Rebre les propostes del claustre a través dels cicles a la CCP.
ACTUACIONS
- Reunir-se els cicles per tal d'elaborar propostes en relació a les diferents celebracions.
-Temporalització: Tot l'any.
-Responsable: Comissió, Cicles i CCP.
-Recursos:Reunions i e-mail.
- Informar dels acords presos sobre les celebracions a realitzar.
-Temporalització: Tot l'any
-Responsable: Comissió
-Recursos: E-mail.
INDEX
3.15. Comissió Serveis i activitats complementàries i extraescolars
- Components
Tutoria/especialitat
AL

Nom i llinatges
Mercè Mayans

Càrrec cicle / comissió
coordinadora

- Diagnòstic inicial
Aquests serveis es comparteixen amb el CEIP Sa Garriga, per tant la col·laboració és
indispensable per al bon funcionament dels mateixos.
- Objectius (només de cicle, especialitat, comissió)
1. Atendre la demanda dels pares i mares per tal de conciliar l’horari de treball 56
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escolar i l’horari familiar.
2. Tramitar i gestionar la documentació relativa als serveis de beques( secretaria) ,
informacions, reglaments, etc.
3. Actuar d’enllaç entre el Claustre de mestres i els usuaris dels diferents serveis, de
les diferents empreses : menjador- escola matinera, l’empresa de transport i els
acompanyants, l’empresa encarregada de gestionar les activitats extraescolars i
l’Ajuntament.
4. Organitzar els torns de vigilància de les activitats extraescolars del capvespre.
-

Pla de Treball: seqüències d’actuacions

OBJECTIU 1:Atendre la demanda dels pares i mares per tal de conciliar l’horari de
treball - escolar i l’horari familiar.
ACTUACIONS
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
Fer un seguiment del servei d’escola matinera per ajustar-lo a la normativa i necessitats
del centre.
Normativa- Direcció d’ambdúes escoles juntament amb Menjador Escolar S.L.- Anual
Fer un seguiment del servei de menjador per ajustar-lo a la normativa i necessitats del
centre.
Normativa- Direcció d’ambdúes escoles juntament amb Menjador Escolar S.L.- Anual
Fer un seguiment del servei d’activitats extraescolars per ajustar-lo a la normativa i
necessitats del centre.
Fer un seguiment del servei de menjador per ajustar-lo a la normativa i necessitats del
centre.
Normativa- Direcció d’ambdúes escoles juntament amb Sa Xaranga- APIMA d’ambdúes
escoles- Anual
OBJECTIU 2:Tramitar i gestionar la documentació relativa als serveis de
beques( secretaria) , informacions, reglaments, etc.
ACTUACIONS
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
Informar i tramitar les beques de menjador
Normativa- Secretaria- Dates establertes per normativa.
Revisar i actualitzar les normatives referents als diferents serveis.
Normativa- Direcció d’ambdúes escoles- Anual

OBJECTIU 3:Actuar d’enllaç entre el Claustre de mestres i els usuaris dels
diferents serveis, les diferents empreses : menjador- escola matinera, l’empresa
de transport i els acompanyants, l’empresa encarregada de gestionar les activitats
extraescolars i l’Ajuntament.
ACTUACIONS
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
Servir d’enllaç per gestionar i informar al Claustre i les diferents empreses i institucions
de les propostes i mesures preses en cada servei.
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Equip directiu- Sempre que sigui necessari.

OBJECTIU 4:Organitzar els torns de vigilància de les activitats extraescolars del
capvespre.
ACTUACIONS
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
Organitzar els torns de vigilància en hores d’activitats extraescolars.
Direcció d’ambdúes escoles- Setembre

INDEX

3.16. Comissió Lingüística
-

Components

Tutoria/especialitat
AL

Nom i llinatges
Mercè Mayans

Càrrec cicle / comissió
coordinadora

-

Diagnòstic inicial
Objectius (només de cicle, especialitat, comissió)
1. Actualitzar, si cal, el PLC amb les directius que es marquin des de la
Conselleria i fer les modificacions necessàries.
- Pla de Treball: seqüèncie d’actuacions (graella, com curs passat)

OBJECTIU 1:Actualitzar, si cal, el PLC amb les modificacions que marqui la
Conselleria
ACTUACIONS
(detallar-hi, si cal, la temporalització, els recursos i qui s'encarregarà)
-

Actualitzar el PLC, si cal , amb les indicacions que pugui marcar la Conselleria

3.17. Comissió de Convivència
-

Professorat que intervé
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Tutoria/especialitat
tutora sisè
mestra de música
mestra d’anglès
mestra EI/ 3 anys
cap d’estudis / suport
primària
directora / AL
-

Nom i llinatges
Ana González
Carme Garcia
Cristina Gòmez
Patricia
González
Nando Pons
Mercè Mayans

2018-2019

Càrrec cicle / comissió
coordinadora
“jo vull ensenyar / aprendre”
formació mediadors de pati
organització vertical de centre
- coordinar formació “Aprenentatge
cooperatiu”
- coordinar relació amb famílies
documents

Diagnòstic inicial
Ja fa temps que no treballem específicament aspectes concrets de convivència
No es tracta d’un centre on identifiquem conflictes de convivència importants amb
freqüència
La línia pedagògica i la manera de fer feina ens porta a moltes sessions de treball
en equip a les aules de tots els nivells, moltes converses, moltes opinions
diverses al voltant d’un objecte d’estudi compartit
Ens convé revisar i actualitzar la documentació, com ara el Pla de convivència
Algunes persones del claustre han participat en sessions o seminaris sobre
assetjament i la seva prevenció
Som conscients que val la pena invertir en prevenció
Objectius (només de cicle, especialitat, comissió)
Revisar, millorar -si cal- i passar a aprovació, les mesures de millora de la
convivència que es treballaran al llarg del curs en diferents àmbits del centre per
tal d’incorporar-les al Pla.
Pla de Treball: seqüència d’actuacions

OBJECTIU 1: Revisar, millorar -si cal- i passar a aprovació, les mesures de millora
de la convivència que es treballaran al llarg del curs en diferents àmbits del centre
per tal d’incorporar-les al Pla
ACTUACIONS DE CENTRE
Temporalització i responsables:
2n: el responsable de cada acció hauria de presentar un esborrany del tema
corresponent per a iniciar el debat i les propostes de millora
3r trimestre: decidir què incorporem com a centre (compromisos). L’Equip directiu n’és el
responsable i s’hauria de concretar al document corresponent
1.1. Recollir i debatre la proposta “Jo vull ensenyar/jo vull aprendre” (a desenvolupar a
l’estona de pati)
1.2. Recollir i debatre al voltant de la formació i organització dels “mediadors de pati” de
5è i 6è
1.3. Recollir i debatre la proposta sobre l’organització vertical del centre, de cra a millorar
la relació entre els alumnes dels diferents nivells educatius
1.4. Recollir les conclusions de la formació sobre “aprenentatge cooperatiu” i els
compromisos adquirits
1.5. Recollir i debatre la proposta de millora sobre la participació de les famílies al centre
1.6. Actualitzar els documents corresponents en funció de les decisions que es prenguin
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INDEX
4. ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE
4.1. Calendari i horari general del Centre
S’aplicarà el calendari d’obligat compliment que figura a la Resolució del Conseller
d’Educació i Universitats de 21 d'abril de 2017 (BOIB Núm 51, 29 d'abril) per als Centres
Docents no Universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
EL Claustre , amb data de 3 de setembre de 2018, aprovà com a dies de lliure
designació del centres, per tant , no lectius , el 2 de novembre i els dies 4 i 5 de març.
L’horari lectiu és de jornada continuada , de 8,30 a 13,30h. L’horari del professorat és de
30 hores setmanals, de les quals 25 són de docència directa (de 8,30 a 13,30h). La resta
d’hores de permanència en el centre es distribueixen en tres sessions: dues els dilluns i
dimecres de 13,30 a 14,45h i una altra els dimarts capvespre de 15, 30 a 18h. per
facilitar les reunions de coordinació docent de major durada i les tutories amb les
famílies.
Per tal d’assegurar la presència del professorat durant les hores d’activitats
extraescolars , la resta de dies s’estableixen torns de vigilància entre els mestres del
centre i el CEIP Sa Garriga.

INDEX
4.2. Criteris Pedagògics per a l’elaboració dels horaris de Centre

-

-

Criteris Generals
Evitar que un mateix grup tengui més d’una o dues especialitats a les primeres
sessions del matí i compensar la distribució al llarg de la setmana.
Intentar reduir el nombre de mestres que intervenen dins un mateix grup, inclosos
els mestres de l’equip de suport.
Possibilitar que durant la setmana el grup disposi d’algunes sessions
consecutives amb el tutor o tutora per permetre fer blocs per matèries de major
durada.
A l’horari del professorat, els mestres tutors disposen d’una sessió, en la que el
seu grup té una especialitat, dedicada a tutoria individual. La resta d’hores en que
el grup té especialistes, les dediquen a suports o desdoblaments.
Tots els mestres que tenen comissions al seu càrrec (ambientalització- solidaritat,
TIC, Premsa, festes, etc) així com els coordinadors de cicle, compten dins el seu
horari lectiu amb algunes hores (fins a un màxim de tres ) per poder dur a terme
la seva tasca i coordinar amb l’equip directiu.
Intentar que els grup del mateix nivell /cicle facin coincidir dins l’horari algunes
sessions d’àrees, instrumentals o no, per dur a terme diferents tipus
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d’agrupaments (hort, EF)
-

-

Criteris per especialitats
L’àrea de llengua estrangera la imparteixen tres especialistes, dos d’ells tutors ,
un de 6è i l’altre de EI-6. Els alumnes d’EI realitzen setmanalment una hora i mitja
d’alngès, repartida en tres sessions de mitja hora.
Evitar que a EI es trenquin rutines, grans blocs, etc.
Per una banda tots els alumnes de primària fan desdoblaments en dues hores
consecutives. Això implica que setmanalment el mestre de llengua estrangera
treballa amb mig grup-classe i l’altra meitat ho fa amb el mestre tutor.
Tenir en compte que les sessions de desdoblament es facin de manera
consecutiva i el mateix dia en l’àrea d’anglès.
Per altra banda els alumnes de primer i segon, i tercer i quart de primària també
fan desdoblaments en dues hores consecutives en l’àrea d’educació física. Això
implica que setmanalment el mestre d’educació física treballa amb mig grupclasse de primer i l’altra meitat de segon, o una meitat de tercer i l’altra de quart i
la resta dels grups ho fan amb el mestre tutor.
Tenir en compte que les sessions de desdoblament es facin de manera
consecutiva i el mateix dia en l’àrea d’educació física.
Intentar tenir seguits els grups de nivells consecutius a l’àrea de música, ja que
facilita organitzar les sessions, materials, etc.
INDEX

4.3. Calendari de reunions i avaluacions
El calendari de les reunions i coordinacions del curs escolar va en concordança amb
l’horari organitzatiu d’obligada permanència al centre i que es va aprovar a claustre a
principi de curs.
dilluns

dimarts

dimecres

1ª
setmana

CLAUSTRE/
CCP-COMISSIONS

“AUTOGESTIÓ”.Biblioteca
d’aula, especialitats, bloc,
club de lectura.../
OBSERVACIÓ ENTRE
IGUALS

CICLE/ CONTROL
CURRÍCULUM

2ª
setmana

1. COORDINACIÓ
SUPORT/ORIENTAD
ORA
2. FEINES CICLE O
AULA

DIMARTS PEDAGÒGIC

1.COORD. EQUIP DE
SUPORT/TUTORS
2.FEINES
COMISSIONS

Pel que fa a les sessions d’avaluació se'n farà una d’inicial i tres ordinàries. La sessió
d’avaluació final es farà coincidir amb la darrera ordinària, el mes de juny.

SESSIÓ

DATES

LLIURAMENT
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D’AVALUACIÓ

D’INFORMES A LES
FAMÍLIES

INICIAL

EDUCACIÓ INFANTIL: 23-102018
PRIMER CICLE: 22-10-2018
SEGON CICLE: 24-10-2018

ORDINÀRIA 1R
TRIMESTRE

EDUCACIÓ INFANTIL: 11-122018
PRIMER CICLE: 12-12-2018
SEGON CICLE: 10-12-2018

21-12-2018

ORDINÀRIA 2N
TRIMESTRE

EDUCACIÓ INFANTIL: 26-3-2019
PRIMER CICLE: 25-3-2019
SEGON CICLE: 27-3-2019

5-4 -2019

ORDINÀRIA 3R
TRIMESTRE I FINAL

EDUCACIÓ INFANTIL: 5-6-2019
PRIMER CICLE: 12-6-2019
SEGON CICLE: 10-6-2019

del 24 al 27 de juny

INDEX
4.4. Periodicitat de les entrevistes individuals i reunions col·lectives amb famílies
Tal com ve recollit al PAT, es convocaran tres reunions col·lectives amb les famílies, al
llarg del curs.
Reunió inicial:
E. Infantil
La reunió inicial es fa el mes de Setembre, abans de començar les classes. És una
reunió de presentació i per tractar continguts relacionats amb aspectes molt pràctics. A
P4 i P5, sempre que el/la tutor/a continuï cicle, la primera reunió es pot desenvolupar
una vegada començat el curs.
Ed. Primària
La reunió inicial dels primers nivells de cada cicle o en el cas de tutors que comencen
amb un nou grup d’alumnes es desenvolupen abans d’iniciar el curs, per tal de tractar
aspectes molt pràctics i d’acolliment. En els segons nivells, sempre que el tutor continuï
cicle, la primera reunió es pot desenvolupar una vegada començat el curs.
Reunió de seguiment:
Per donar a conèixer clarament els Objectius de Centre, de cicle i de curs, informar
d’aspectes rellevants i importants del Centre i/o per tractar qüestions específiques
suficientment rellevants.
Reunió Final :
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L’objectiu principal d’aquesta reunió és recollir informació de l’avaluació per part de les
famílies dels objectius de Centre, de cicle i de nivell, així com la valoració d’altres
aspectes rellevants; convé explicar que el Centre aprofita aquesta informació per
desenvolupar propostes de millora. Aquest material, prèviament analitzat, ha de formar
part de la Memòria del curs
Pel que fa a les reunions individuals amb les famílies, segons la normativa, cada
tutor o tutora ha de convocar almenys una reunió individual amb cada una de les famílies
dels seus alumnes, per la qual cosa l’escola intentarà adaptar-se a les possibilitats
horàries de les mateixes.

4.5. Mesures per a l'optimització i aprofitament dels espais i recursos
- Aquest curs escolar el centre recupera l’aula 14 , per ubicar música i passa a ser d’ús
de l’Escola Municipal d’Ensenyaments Artístics l’aula nombre 17.
- S’ha duit la cuina a l’aula 8 on es podran realitzar els tallers.
- Es continua sol·licitant una aula multifuncional a les aules 13 i 14: aprofitables per a fer
Anglès i -en moments puntuals- com a gran sala/ auditori, que també podria ser
aprofitada per l’EMEA o d’altres institucions fora de l’horari escolar.
- Insistim en que en agradaria trobar una solució de seguretat per a les portes que
donen al carrer Pere Tudurí i Son Parruquet: en aquests moments són fàcilment
superables. Som conscients que aquestes entrades han de permetre l’entrada de
camions o cotxes, però volem insistir per a trobar la solució adequada per a tothom.
- L’hort esdevé, poc a poc, en un dels pilars del Centre; per la qual cosa necessitem fer
una previsió de compres de material, que faciliti les experiències dels infants (forca de
doble mànec, càvecs de plàstic fort, pales, regadores que mesurin l’aigua, làmines d’animalons, eines, vocabulari…-, etc.)
-Fora d’horari lectiu, utilitzen el menjador i les aules 13,14 i l’aula de psicomotricitat per
desenvolupar les activitats extraescolar (Sa Xaranga).
- L’aula 9 l’aprofiten l’associació de mestresses de casa per fer un taller els divendres.
- L’aula d’ordinadors l’ocuparan dos capvesres els alumnes de l’Escola d’Adults per
realitzar classes d’informàtica.
- L’Ajuntament -EMIF ha sol·licitat fer ús d’una aula per dur a terme un programa de
reforç educatiu durant els dilluns capvesrpe.
4.6. Estat de les instal·lacions i equipaments
L’Ajuntament va realitzant el manteniment de l’edifici. Durant l’estiu s’han pintat els
baixos de la zona de primària i el pati de la porxada. No s’ha fet la zona d’Educació
Infantil.
S’està a l’espera, des del curs passat, que l’Ajuntament canvii les barreres de Son
Perruquet i Pere Tudurí per unes més altes. El mateix succeeix amb les actuacions que
es van demanar que es fessin en el sorral d’Educació Infantil.
Aquest estiu s’ha posat fibra òptica en la línea telefònica.
Des de fa dos cursos , quan plou abundantment, s’aneguen el magatzem i l’arxiu i la
zona del pati d’E. Infantil, davant l’aula de psicomotricitat.
Aquest curs es fan les instal·lacions per canviar la caldera de gasoil a biomasa.
Durant l’estiu també s’ha posat gespa artificial a la zona del pati tranquil.
63

PGA

2018-2019

INDEX
5. PLA PER L’AVALUACIÓ, SEGUIMENT I AVALUACIÓ I VALORACIÓ DELS
RESULTATS ACADÈMICS
L’avaluació es contempla com un procés que es du a terme de forma contínua i que
abasta tant els aprenentatges de l’alumnat com els processos d’ensenyament.
Avaluació dels aprenentatges de l’alumnat
A començament de curs es du a terme una avaluació inicial de tots els alumnes en
relació a aspectes bàsics, normalment relacionats amb les àrees instrumentals. En
aquesta sessió, coordinada pels tutors, hi participa tot l'equip docent que intervé en el
grup.
Per altra banda, el tutors/es dels grups d’alumnes que canvien de cicle o de mestre/a (en
el cas que no continuïn en el centre) enregistren a final de curs la informació pertinent de
cada alumne en un full de traspàs d’informació que rep el nou tutor/a al començament
de curs, al mateix temps que es mantenen les reunions de traspàs d’informació. En el
cas del segon cicle d’educació infantil es manté una reunió per recollir informació amb
l’Escola Infantil Municipal.
És en funció d’aquesta avaluació inicial, i completant les actuacions de l’equip de suport,
que cada cicle organitza els reforços i suports ordinaris que considera adients per a
garantir el progrés de tots els alumnes. Els suports extraordinaris es determinen a
partir d’una proposta de l’Equip de Suport, una vegada analitzades les necessitats;
aquest tipus de suport són flexibles i adaptables als canvis que es poden donar al llarg
del curs.
A final de cada trimestre es duen a terme sessions d’avaluació en què intervé tot l’equip
docent, i que completen les sessions de reunió dels equips educatius que es mantenen
al llarg del curs.
Considerem molt important que sigui al començament del segon trimestre quan es
comenci a rallar de les possibles no-promocions d’alumnes i es faciliti la informació –
tot i no tenir les decisions tancades- a les famílies per mitjà d’un document escrit.
Es tindran en compte les indicacions del Pla específic per a l’alumnat repetidor
elaborat per aquell alumnat que no promociona.
Finalment, ens agradaria poder tenir les dades de rendiment dels nostres alumnes que
actualment es troben fent primer d’ESO als diferents Instituts; pensem que podria ser
una informació interessant i ens podria ajudar a situar-nos, a tenir més punts de
referència que ens ajudin a avançar en la nostra tasca.
Atenció a l’alumnat.
A més a més de la tasca docent amb el grup, cada tutor/a disposa en el seu horari lectiu
d’una hora dedicada a tutoria individual. Aquest és un espai en què el/la mestra pot
completar el seguiment dels alumnes, orientant-los en el seu procés formatiu d’una
manera individualitzada, abastant aspectes tant acadèmics com de desenvolupament
personal, de convivència, etc.
Les tutories col·lectives setmanals a les diferents classes, així com les reunions de
delegats o representants (per cicles) també són un espai rellevant per atendre les
demandes, desitjos, problemes, etc. dels alumnes.
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Al mateix temps, es potencien activitats comuns entre els alumnes d’un mateix nivell,
cicle o Centre (tallers, festes i celebracions, reunions de delegats...) per afavorir la
trobada, la convivència i la implicació dels alumnes en el procés educatiu.
Orientació a les famílies.
Les famílies són informades del rendiment acadèmic i del procés educatiu mitjançant
l’informe d’avaluació trimestral.
A les reunions col·lectives amb les famílies, normalment tres al llarg del curs com
especifica el pla d’acció tutorial, s’informa sobre els objectius del curs, el procés
d’ensenyament- aprenentatge, així com dels criteris de promoció.
A començament de l’etapa d’infantil i a cada canvi de cicle a primària es mantenen
entrevistes individuals amb totes les famílies just a començament de curs, per tal que els
tutors/es puguin conèixer aquells aspectes rellevants sobre cada infant que la família
consideri pertinents.
Durant el curs, a tots els nivells es mantenen entrevistes individuals amb les famílies que
completen la informació de l’informe d’avaluació trimestral. A final de curs aquest informe
es dóna personalment a cada família per tal de comentar els aspectes més rellevants de
cada infant.
Des de fa uns cursos, s'ha establert un model digitalitzat de recollida d'informació
derivada de les entrevistes individuals amb les famílies al llarg de la seva escolaritat que
ajuda al tutor/a a tenir més informació sobre l'evolució acadèmica del seu alumne.
Avaluació dels processos d’ensenyament
A final de curs s’inclou en la memòria general l’avaluació dels processos d’ensenyamentaprenentatge i de la pràctica docent elaborada pels equips de cicle. Les conclusions i
propostes de millora que han de servir per modificar aquells aspectes de l’organització,
de la pràctica docent i del projecte educatiu queden recollides i es tenen en compte en
l’elaboració de la programació general anual del curs vinent. També es recull informació
a partir de les opinions que les famílies aporten en la darrera reunió col·lectiva, en què
es fa una valoració del curs.
Resultats IAQSE
Analitzar els resultats de les proves IAQSE del curs 2017-2018 i prendre les mesures
necessàries per tal de millorar en aquells punts febles.
Avaluació de la PGA
Per tal d’avaluar els aspectes més rellevants de la Programació General Anual i el grau
de compliment d’aquesta, al llarg del segon trimestre es faran algunes sessions de
seguiment dels diferents aspectes de la PGA. Aquestes valoracions les fan els mestres
dins els seus equips de cicle/comissió. Les tasques de seguiment del segon trimestre,
seran coordinades des de la Comissió de Coordinació Pedagògica. Els cicles/comissions
obriran un procés de reflexió.
Al final del Tercer Trimestre, i per facilitar el desenvolupament del procés avaluador, on hi
participen alumnes, famílies i mestres, s’elaboraran materials de suport per a la recollida
d’informació i es coordinarà l’actuació des de la Comissió de Coordinació Pedagògica.
Els resultats de tot aquest procés seran recollits en la memòria del curs i serviran de
punt de partida per l’any següent.
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6. DESENVOLUPAMENT DELS PROJECTES INSTITUCIONALS I PLANS DE
CENTRE
6.1. Plans d’actuacions per aquest curs
Es duran a terme les actualitzacions dels documents a partir d’acords que puguin sorgir durant el
curs
6.1.1. Pla d’actuació del projecte Lingüístic de Centre.
-

Actualitzar, si cal, el projecte a partir de les indicacions de Conselleria.

6.1.2. Accions anuals del Pla de Convivència
-

Revisar, millorar -si cal- i passar a aprovació, les mesures de millora de la
convivència que es treballaran al llarg del curs en diferents àmbits del centre per
tal d’incorporar-les al Pla

6.1.3. Pla d’actuació anual de l’Equip de Suport
MEMBRES
Durant el curs 2018-2019 el centre compta amb els següents membres a l’equip de
suport:
- L'orientadora assignada al centre, Natalia Moll, que assistirà al centre els dilluns i
dimecres setmanalment i que és itinerant amb els centres: CEIP Sa Garriga i CEIP Toni
Joan. També assisteix a l’EOEP.
- Dos mestres de pedagogia terapèutica, a jornada completa, Cati Camps i Sandra Uris.
Na Cati Camps juntament amb na Raquel Fernández com a coordinadores de biblioteca
i reutilització. Sandra Uris realitza l’assignatura de valors a 1r i 2n i castellà a 2n. Cati
Camps porta a terme l’assignatura de valors de 3r i 4t.
- Dues mestres d’Audició i Llenguatge, Raquel Fernández , coordinadora de la comissió
de reutilització i biblioteca juntament amb na Cati Camps, a més de fer un Taller al segon
cicle, i Mercè Mayans que combina l’horari amb direcció , coordinadora de l’Equip de
Suport , d’activitats complementàries i extraescolars i comissió lingüística.
- Una persona de l’EOEP, PTSC, Tonia , que assistirà al centre el primer i tercer dijous
de cada mes.
OBJECTIUS GENERALS
Establir-nos com equip de treball coordinant les línies d’actuació conjuntes.
Ajudar en el desenvolupament i revisió del Pla d’Atenció a la Diversitat, a demanda de
l'equip directiu.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
En relació al professorat:
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-Col·laborar participant activament en la planificació, l’elaboració, el seguiment i
l’avaluació de les adaptacions curriculars de l’alumnat amb necessitats educatives
específiques.
-Orientar i facilitar la recerca i/o elaboració de recursos materials amb els professors/-es
que ho necessiten i organitzar-los de forma que es doni resposta a les necessitats
existents.
-Col·laborar en la detecció i valoració de les possibles necessitats educatives
específiques.
-Coordinar el treball educatiu conjuntament amb les famílies dels alumnes amb
necessitats educatives específiques.
-Participar en l’avaluació/promoció de l’alumnat amb necessitats educatives específiques
i l’orientació en relació a la sortida del centre.
-Organitzar una reunió (com a mínim) trimestralment amb els especialistes per tal
d'orientar-los en les necessitats educatives especials dels seus alumnes.
En relació al centre:
-Participar i col·laborar en el funcionament general del centre.
En relació a l’alumnat:
-Desenvolupar intervencions directes i indirectes dins el marc de l’adaptació curricular.
-Atendre als alumnes que presentin necessitats educatives temporals sempre que sigui
possible.
-Potenciar el treball d’aquelles capacitats necessàries pel desenvolupament personal
que han estat prioritzades dins l’adaptació curricular.
ORGANITZACIÓ
La distribució d’especialistes és la següent:
CURS

PT 1
(Cati)

PT2
(Sandra)

AL1
( Raquel)

AL2
(Mercè)

P3

x

-

-

x

P4

x

-

-

x

P5A

x

-

-

x

P5B

-

-

-

-

1r

-

-

-

x

2n

-

x

x

-

3r

-

x

x

-

4t

x

-

x

-

5è

-

x

x

-

6è

x

-

x

-

S’ha intentat que passin el menor nombre d’especialistes per un grup- classe i que
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aquests també es centrin , sempre que sigui possible, en un únic cicle.
Sessions d’intervenció de les mestres de suport als diferents grups:
Donat que al llarg del curs les necessitats poden anar canviant, els mestres de suport
poden revisar, juntament amb l’equip educatiu, els seus horaris d'intervenció i adaptar-lo
als canvis que es donin. Però per dur a terme aquesta reestructuració de suports i
adaptar-se millor a la realitat es fa imprescindible, per una banda, l'anàlisi previ de
necessitats i la conseqüent priorització de casos i, per altra banda, considerar el suport
com una tasca global del centre, és a dir, distribuir racionalment els suports de caire més
especialitzat i els de caire més ordinari entre les diferents necessitats que presenten els
alumnes.
COORDINACIONS
Es portaran a terme diferents reunions de coordinació amb els diversos professionals
que intervenen amb els alumnes amb necessitats educatives específiques de suport
educatiu, entre les quals:
- Reunió de l’equip de suport: (orientadora, PT , PTSC- si és possible- i AL).
Coordinacions de caire quinzenal, en les que s’atendran les demandes d’alumnes amb
necessitats educatives especials, es donaran pautes d’actuació i es farà un seguiment
dels alumnes del programa d’integració. També s’atendran les demandes d’alumnes
nouvinguts, es donaran pautes d’actuació i es farà un seguiment dels alumnes del
programa de compensatòria. Per altre banda, les citades reunions, també tindran la
finalitat d’elaborar el pla d'actuació i du a terme els objectius proposats.
-Reunions entre tutors i membres l’equip de suport: són l’eina fonamental per establir un
programa conjunt per a poder realitzar amb major eficàcia la intervenció pertinent,
sempre tenint en compte les necessitats dels alumnes i sense perdre la referència de la
programació de la resta del grup-classe. Aquestes reunions es duran a terme a les hores
assignades a la planificació del curs, ja que estan organitzades per cicles. Estan
concretades al full de planificació. Es faran els dilluns i/o dimecres a les 13,30h. En
qualsevol cas, es podran fer coordinacions sempre que es trobi necessari.
-Reunions amb els cicles: cada mestre de l’Equip (PT/AL) està assignat a un cicle
determinat per a facilitar la coordinació amb els tutors i la tasca a desenvolupar: Sandra
U. i Raquel F. estan assignades al 1r, Cati C. al segon cicle i na Mercè M a Educació
Infantil. Tot i aquesta assignació hi ha mestres que actuen en diferents cicles.
-Reunions amb el tutor i les famílies dels alumnes amb NEE: aquest tipus de reunions es
realitzaran com a mínim una vegada per curs escolar amb l’assistència del tutor i del
mestre de suport assignat al cicle i sempre que sigui necessari.
-CCP: establertes al planing d’inici de curs, els dilluns, i si és necessari hi assistirà
l’orientadora, ja que està assignada a l’EOEP, i l'AL com a coordinadora.
-Equips educatius: els membres de l’equip de suport assistiran als equips educatius dels
cicles on estan assignats, fan la seva intervenció. A les sessions d’avaluació hi assistiran
sempre que intervinguin d’una manera o una altra en aquell cicle o grup.
Metodologia
Els mestres prioritzaran l’atenció de l’alumnat amb NESE. L’atenció als alumnes es
podrà dur a terme:
- Dins l’aula ordinària conjuntament amb el/la tutor/-a, per tal d’oferir a aquest alumnat
l’oportunitat de participar en els entorns i activitats el més normalitzats possible amb
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diferents modalitats d’agrupaments.
- En grup reduït o atenció individual fora de l’aula ordinària.
Activitats a realitzar durant el curs amb els tutors:
- Definició dels materials escolars que utilitzarà l’alumne amb NESE.
- Definició del nivell de competència curricular de l’alumne amb NESE.
- Definició de l’estil d’aprenentatge de l’alumne amb NESE.
- Disseny de l’adaptació curricular individualitzada.
- Programació de les adaptacions d’accés i/o curriculars.
- Programació de l’avaluació de les adaptacions curriculars.
- Programació de l’adaptació de les activitats complementàries.
- Seguiment del comportament, actitud i hàbits de l’alumne amb NESE.
- Participació en les reunions amb la família de l’alumne amb NESE.
- Col·laboració amb el tutor en la detecció de NESE dins l’aula.
- Orientar en el traspàs a secundària d’aquest alumnat.
Al finalitzar el curs es portarà a terme una valoració conjunta de cada mestre de suport
(PT-AL) amb els seus respectius tutors sobre el funcionament de les coordinacions i una
avaluació conjunta per part de l’equip de suport.
PROGRAMA DE NESE DERIVADES DE NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
(ANEE)
La feina principal del mestre de Pedagogia Terapèutica consistirà en atendre els alumnes
amb necessitats educatives especials d’aquest centre que presenten unes dificultats
d’aprenentatge específiques motivades per discapacitats físiques, psíquiques o
sensorials, trastorns emocionals greus, condicions personals associades a altes
capacitats , o trastorn general del desenvolupament.
La finalitat dels suports que ofereix el mestre PT és la de proporcionar a l’alumnat amb
NEE el progrés en l’adquisició de les capacitats establertes en el currículum de l’etapa i
la seva participació de les activitats generals de les aules ordinàries i del centre.
PROGRAMA DE NESE DERIVADES D’ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS
La feina principal del mestre de Pedagogia Terapèutica consistirà en atendre els alumnes
amb necessitats específiques de suport educatiu derivades d’altes capacitats
intel·lectuals. La finalitat dels suports que ofereix el mestre PT és la de supervisar com
segueix l’alumne dins l’aula ordinària i en funció d’això ajudar a elaborar materials
complementaris, per tal que aquests alumnes puguin mostrar les seves habilitats i
augmentar els seus coneixements.
PROGRAMA DE NESE DERIVADES DE CONDICIONS PERSONALS O HISTÒRIA
ESCOLAR (compensació educativa)
La feina principal del mestre de suport consistirà en atendre els alumnes amb
necessitats educatives específiques de suport educatiu derivades de condicions
personals o d’història escolar.
El programa de nese derivades de condicions personals o historia escolar donarà
atenció als següents grups d’alumnes:
- Alumnes amb un desfasament curricular significatiu d’1 o 2 anys, associades a les
següents condicions:
- Pertànyer a minories ètniques i culturals en desavantatge social.
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- Presentar un perfil d’exclusió social amb risc d’abandonament del sistema educatiu,
absentisme i/o té expedient obert o en tràmits dels Serveis Socials o a altres
organismes.
- Pertànyer a famílies desplaçades per motius laborals procedents d’altres comunitats
autònomes amb escolarització irregular, amb una problemàtica social o econòmica
associada.
- Estar en declaració de desemparament (tutela administrativa)
- Estar hospitalitzat , en situació de convalescència perllongada o intermitent en el
domicili particular, patir una malaltia crònica, i/o rep suport educatiu del SAED.
- Haver estat considerat un alumne d’incorporació tardana, i conclòs el termini en el qual
ha rebut suport lingüístic de caire intensiu, encara presenta un desfasament curricular i
una problemàtica social o cultural associada.
És necessari mencionar que aquesta primera previsió d’alumnes variarà en funció de
l’arribada de nous alumnes, així com de la retirada del suport en aquells casos que es
consideri necessari.
Amb els alumnes d’educació infantil i primer cicle de primària es prioritzarà el treball de
la comprensió i l’expressió oral en català, concretament, d’estructures comunicatives de
caire funcional i vocabulari bàsic que permetin als alumnes una adaptació i major
participació en la dinàmica de l’aula ordinària.
Amb els alumnes de 2n i 3r cicle de primària es prioritzarà el suport en les àrees
instrumentals i llengua anglesa, depenent del cas i de la necessitat. Per arribar a assolir
i/o equiparar el nivell de competència de la resta del grup classe.
PROGRAMA DE NESE DERIVADES D’INCORPORACIÓ TARDANA AL SISTEMA
EDUCATIU ESPANYOL (NOUVINGUTS)
Les mestres d’AL i PT s’encarregaran d’atendre els alumnes amb necessitats
específiques de suport educatiu derivades d’una incorporació tardana al sistema
educatiu espanyol per ser:
Alumne que procedeix d’altres països i s’incorpora al sistema educatiu de les Illes
Balears.
Alumne que procedeix d’altres comunitats autònomes i desconeix la llengua catalana.
La finalitat dels suports que ofereixen les mestres AL i PT és la de proporcionar un
coneixement de la cultura i alguna de les llengües de les Illes Balears, per tal que
aquests alumnes es puguin integrar el més abans possible al grup de referència.
Es necessari mencionar que aquesta primera previsió d’alumnes variarà en funció de
l’arribada de nous alumnes, així com de la retirada del suport en aquells casos que es
consideri necessari.
Amb els alumnes de primària es prioritzarà el treball de la comprensió i l’expressió oral
en català, concretament, d’estructures comunicatives de caire funcional i vocabulari
bàsic que permetin als alumnes una adaptació i major participació en la dinàmica de
l’aula ordinària.
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PROGRAMA DE NESE DERIVADES DE DIFICULTATS ESPECÍFIQUES
D’APRENENTATGE (DEA)
La feina principal dels mestres de Pedagogia Terapèutica i d’Audició i Llenguatge
consistirà en atendre els alumnes amb dificultats específiques d’aprenentatge com:
- Trastorn greu de llenguatge (TGL)
- Trastorn per dèficit d’atenció, amb o sense hiperactivitat
- Trastorn de l’aprenentatge
La finalitat dels suports que ofereixen els mestres de suport és la de proporcionar un ajut
en aquelles àrees que presenten majors dificultats.
PROGRAMA D’AUDICIÓ I LLENGUATGE
Aquest programa dona atenció als alumnes diagnosticats prèviament amb necessitats de
suport en audició i llenguatge, amb qualsevol problema comunicatiu que interfereixi al
desenvolupament normalitzat del llenguatge o de parla, prioritzant la seva atenció
logopèdica als alumnes amb deficiència auditiva, trastorns de la comunicació, de la parla
i del llenguatge.
Objectius específics d'audició i llenguatge del curs 2018-2019:
- Atendre els alumnes que han estat diagnosticats amb necessitats educatives especials
i que necessiten el suport d’un especialista en audició i llenguatge.
- Proveir de recursos materials i humans al centre i organitzar-los de forma que es doni
resposta a les necessitats existents.
- Assessorar i col·laborar amb els professors i professores i els equips educatius en la
prevenció, detecció i valoració dels problemes d’aprenentatge relacionats amb el
llenguatge, la comunicació o la parla.
- Col·laborar en la planificació, elaboració, seguiment i avaluació de les adaptacions
curriculars individuals dels alumnes amb necessitats educatives especials.
- Assessorar i col·laborar per facilitar la relació amb les famílies i la seva implicació en el
procés d’ensenyament- aprenentatge dels seus fills i filles.
- Col·laborar i coordinar amb els serveix externs que intervenen amb els alumnes que
s’atenen al centre.
- Continuar amb la organització, revisió i ampliació del material i recursos relacionats
amb la logopèdia.
- Dur a terme una prevenció en el grup de tres anys d’educació infantil.
Organització, distribució i tipus de suport
L’actuació de la mestra especialista en audició i llenguatge tindrà en compte la gravetat i
l’edat dels fillets. Aquesta actuació es podrà dur a terme de la següent manera:
Es prioritzarà el suport dins l’aula sempre que sigui possible, i depenent dels casos , es
farà, fora per parelles, petits grups o de manera individual, quan les necessitats de
l’alumne així ho requereixin, quan les activitats del grup classe ho permetin i hi hagi
canals per coordinar aquestes activitats amb els diferents professors.
En qualsevol cas, es prioritzarà una metodologia lúdica i activa, utilitzant diferents
tècniques que s’aproximen als interessos dels fillets per aconseguir aprenentatges
significatius.
Es duu a terme una intervenció dels casos diagnosticats tant en educació infantil com a
primària, de la mateixa manera que es duu a terme un programa de prevenció a P3.
També es fa un seguiment als alumnes que no pertanyen al grup de necessitats
educatives especials i rebien suport els cursos passats.
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Metodologia
Estructura basada en els nivells de dificultat interns de la tasca, més que en pràxies
Pràxies elementals i domini de la coordinació del moviment.
Tractament dels errors de producció des del punt de vista dels processos fonològics: la
dificultat de la pròpia estructura del so propicia els errors més freqüents
No proposar en una mateixa sessió exercicis de diferent grau de dificultat. La regularitat
és molt bàsica
Patrons de resolució constants, amb suport visual i perceptiu
Treball coordinat amb PT, família i mestres
Trencar la tendència de perseveració. Els exercicis repetitius són contraproduents
Treballar estratègies d’acomodació, d’ús immediat i pràctic de les noves adquisicions
lingüístiques
Treballar l’ordre i els hàbit
Proporcionar recursos que s’utilitzen per ampliar,, modificar, reforçar...el procés
d’adquisició
Intervenció personalitzada
Imitació de conductes adaptatives dels companys
Treball amb un model- mirall o amb un grup control
Atenció individual
Atenció col·lectiva
Es farà un informe dels alumnes amb necessitats educatives especials que s’adjuntarà
amb l’informe del tutor.

6.1.5. Pla d’actuació anual de l’EOEP

PLA D’ACTUACIÓ EOEP
CURS 2018/2019
CEIP SANT LLUÍS 07005064

1. DADES IDENTIFICATIVES DEL CENTRE.
MUNICIPI: Sant Lluís
ADREÇA: C/ Allemand, 122
TELÈFON: 971151006

FAX: 971150504

E-MAIL:
ceipsantlluis@ceipsantlluis.com
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HORARI: 8:30 a 13:30

Exclusives: dilluns i dimecres de 13:30 a
14:45
dimarts de 15:30 a 18:00

Equip directiu:
- Directora: Mercè Mayans (1)
- Cap d’estudis: Nando Pons
- Secretària: Sara Sintes
(1) Professional de referència del centre.
Inspectora de referència: Camila Tudurí
Professionals EOEP
ORIENTADORA: Natàlia Moll
DIES D’ATENCIÓ: dilluns i dimecres setmanal
PROFESSORA TÈCNICA DE SERVEIS A LA COMUNITAT: Tonia Martínez
DIA D’ATENCIÓ: dijous quinzenal
Cronograma de l’orientadora de l’EOEP:
Dilluns

HORA
8:00 a 14:00

Dimecres

13:30 a 14:30
8:00 a 14:00

ACTIVITATS A REALITZAR
Avaluació
psicopedagògica
alumnes *
Equip de Suport (quinzenal)
Avaluació
psicopedagògica
alumnes *

* Inclourà :
▪ Avaluació psicopedagògica: observació d’alumnes, entrevista amb mestres,
alumnes i famílies, aplicació de proves d’avaluació, coordinació amb serveis
externs, etc.
Cronograma de la PTSC de l’EOEP:
Dimarts

HORA
8:00 a 14:00

ACTIVITATS A REALITZAR
Intervenció sociofamiliar*

* Inclourà:
▪ Intervenció sociofamiliar: entrevistes familiars, amb mestres, coordinació amb
serveis externs, informació i assessorament al centre i famílies, etc.
Característiques estructurals i funcionals:
Cicle
Nivell

Educació
Infantil
4t
EI

5è
EI

6è
EI

Educació Primària
1r

2n

3r

4t

UEC
C
5è

TOTA
L

6è
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Nombre
unitats
Nombre
alumnes
NESE
Nombre
mestres
Nombre
mestres
Nombre
de
mestres
especialis
tes
Personal
laboral

2018-2019

1

1

2

1

1

1

1

1

1

0

10

16

15

29

13

17

23

23

23

27

0

207

1

1

1

2

4

9

8

6

6

0

38

Més
1

-

Música

1

Pedagogi
a
Terapèuti
ca

2

Fisioterapeuta

Educaci
ó física
Audició i
llenguat
ge
-

1

Anglès

1,5

Atenció
a la
diversita
t

Auxiliar
Tècnic
Educatiu

1

-

1

SERVEIS QUE OFEREIX:
Menjador escolar: Si
Transport escolar : Si
Escola matinera: Si
Activitats extraescolars: Si
EQUIP DE SUPORT: Sandra Uris (PT), Catalina Camps (PT), Mercè Mayans (AL i
directora), Raquel Fernández (AL) i Natàlia Moll (Orientadora Educativa).

2.- CRITERIS I PROCEDIMENTS PELS QUE S´HA CONCRETAT LA INTERVENCIÓ.
El pla d’actuació s’ha acordat en una reunió mantinguda amb la Directora i l’OE de
l’EOEP, partint de les instruccions, de l’avaluació feta a la memòria del curs passat i les
necessitats que ens ha manifestat el centre.
Les demandes per l’EOEP seran ateses intentant respectar l’ordre d’arribada
d’aquestes. No obstant, es tindran en compte aquests criteris de priorització per les
demandes a l’orientadora:
- Indicadors evidents de tenir alguna discapacitat.
- Indicadors evidents de tenir altes capacitats.
- Haver esgotat les mesures ordinàries (individualització del procés
d’ensenyament- aprenentatge, activitats paral·leles, activitats graduades
en complexitat, facilitació de coneixements anticipants, desdoblaments,
repetició,...)
- Tenir un desnivell curricular significatiu.
- Els nivells més baixos, educació infantil i 1r cicle de primària, per facilitar la
prevenció.
- Els alumnes de sisè que es preveu que poden finalitzar etapa i passar així
a secundària amb les orientacions educatives més adequades al seu
procés d’ensenyament- aprenentatge.
- En relació als alumnes nouvinguts, s'esperarà a donar-los temps a
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completar el procés d'adaptació.
* Els dies abans de les vacances de Nadal i Setmana Santa, l'Orientadora no
acudirà al centre ja que es dedicarà a tasques a la seu de l'EOEP.
3.- CONCRECIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DE LES FUNCIONS: ACTUACIONS,
PROJECES, PROGRAMES, TREBALL AMB FAMILIES I COORDINACIONS
EXTERNES.
FUNCIÓ 1. Oferir assessorament especialitzat a través dels diferents òrgans de
coordinació del centre.
Actuació 1. Participació a les Comissions de Coordinació Pedagògica.
L’orientadora participarà a les CCP on es requereixi la seva presència.
Actuació 2. Participació, anàlisi i valoració del funcionament de l’Equip de
Suport.
o Respecte a la participació, els components de l’EOEP assistiran a les reunions
convocades, aquest curs seran els dilluns quinzenal.
o Anàlisi del funcionament.
Actuació 3. Participació als equips educatius.
Es considera necessari fomentar la participació en determinats equips educatius.
Actuació 4. Programa: Al llarg del curs, segons les instruccions 2018-19 de la
Conselleria d´Educació, s´haurà de dedicar un temps a les activitats derivades del
programa escollit per a desenvolupar aquest curs.
FUNCIÓ 2. Atendre i fer el seguiment dels alumnes que presenten NESE
Actuació 1. Avaluació psicopedagògica de l’alumnat amb possibles NESE.
L’avaluació psicopedagògica continua, per instruccions, com a funció prioritària
d’intervenció als centres.
Actuació 2. Col·laboració en el seguiment de l’alumnat amb NESE.
Per realitzar el seguiment familiar de l’alumnat amb NESE es continuarà amb
l’organització establerta els cursos anteriors.
Aquest curs es prioritza el seguiment dels alumnes amb NESE amb els mestres donada
la complexitat de determinades necessitats educatives especials. També es convenient
assessorar sobre les mesures d’atenció a la diversitat que han de quedar reflectides a
les sessions d’avaluació.
Actuació3. Assessorar al professorat en l’adopció de mesures específiques de
reforç i/o adaptacions per altres alumnes o grups que ho requereixen.
FUNCIÓ 3. Promoure l’apropament i la cooperació entre els centres educatius i les
famílies.
Actuació 1. Prevenció i intervenció de l’absentisme escolar, assistència irregular i
manca de puntualitat a l’escola. Trimestralment la PTSC, juntament amb el Cap
d’estudis revisaran les graelles d’assistència dels alumnes per a facilitar la
detecció de l’absentisme i el retard escolar.
Actuació 2. Detecció i intervenció en aquells casos en què es detectin situacions
familiars de risc o poc adequades pel desenvolupament integral de l’alumne.
Actuació 3. Assessorament a les famílies que sense ser de risc, necessiten
orientacions quan a aspectes educatius.
Actuació 4. Coordinacions amb altres serveis, institucions i/o professionals del
sector: SIF, EMIF, CÀRITAS, Creu Roja, serveis socials comunitaris i altres de
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caire sanitari, pediatria, UCSMIA, treball social UTS del centre de salut,
hospitalari...
Aportació d’informació als jutjats sol·licitada per L’IMLIB.
Actuació 5. Informació/orientació a les famílies i/o als centre sobre ajudes,
prestacions, drets, recursos socials, recursos mèdics...
Actuació 6. Recollida d’informació familiar: estil educatiu, anàlisis relacional,
detecció de problemàtica social o familiar...

4.- AVALUACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ.
A final de curs se realitzarà l’avaluació conjunta del pla d’actuació portat a terme en
aquest centre per tal d’elaborar la memòria, analitzant les dificultats que ens hem trobat,
les facilitats,... En definitiva, allò que sigui necessari per aconseguir poder fer propostes
de canvi i de millora per al proper curs.
5.PROGRAMA
PROGRAMA D’ACTUACIÓ DEL SERVEI D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA
CENTRE: CEIP SANT LLUÍS
ADREÇA: C/ Allemand, 122
TELÈFON: 971155106
CORREU ELECTRÒNIC: ceipsantlluis@ceipsantlluis.com
HORARI DEL CENTRE: 8:30 a 13:30
MEMBRES EQUIP DIRECTIU:
Directora: Mercè Mayans
Cap d’estudis: Nando Pons
Secretària: Sara Sintes
INSPECTORA ASSIGNAT: Camila Tudurí
SERVEIS: menjador, transport escolar, activitats extraescolars
ESCOLA MATINERA: SI

SERVEI D’ORIENTACIÓ EOEP MENORCA
ORIENTADOR: Natàlia Moll
TEMPS D’ATENCIÓ CENTRE
Dilluns i dimecres setmanal (8:00 – 14:00)
TÈCNIC DE SERVEIS A LA COMUNITAT (PTSC): Tonia Martínez
TEMPS D’ATENCIÓ CENTRE: dijous quinzenal
MEMBRES DE L’EQUIP DE SUPORT:
PT: Sandra Uris, Catalina Camps
AL : Mercè Mayans (direcció), Raquel Fernández
AD: ATE: Catalina Pons
FISIOTERAPEUTA: 76
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UVAI: EADISOC, ASPAS, Gaspar Hauser
OBJECTIUS DEL SERVEI D’ORIENTACIÓ I DE L’EQUIP DE SUPORT
Assessorar i col·laborar en la prevenció i detecció precoç de dificultats o problemes
de desenvolupament personal i/o d’aprenentatge dels alumnes.
PROGRAMA A DESENVOLUPAR
PROGRAMA : COL·LABORACIÓ EN LA MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA AL
CENTRE
TÍTOL : REVISIÓ DELS DOCUMENTS I ESTRUCTURES DE CENTRE QUE
INTERVENEN EN LA MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA AL CENTRE
FONAMENTACIÓ
Tal com diu el Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els drets i
els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no
universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, la formació en el
respecte dels drets i les llibertats fonamentals i en l’exercici de la tolerància dins els
principis democràtics de convivència és un dels objectius que ha de definir el sistema
educatiu. Aprendre a viure junts constitueix, sense cap dubte, una de les finalitats
bàsiques de l’educació i un repte per als nostres centres docents, on els alumnes han
d’aprendre a conviure coneixent millor els altres i a crear un entorn que impulsi la
realització de projectes comuns, la prevenció de conflictes i, en tot cas, si s’escauen,
la resolució pacífica d’aquests. Alhora estableix que cada centre ha de tenir un Pla de
Convivència.
Així mateix, la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), configura la
convivència com un principi i com un fi del sistema educatiu i recull, com a elements
que la inspiren, la prevenció del conflicte i la resolució pacífica d’aquest.
S’ha detectat la necessitat d’incloure les diferents estructures organitzatives que té
l’escola i que incideixen en la convivència del centre i coordinar-les, i integrar-les en
el Pla de Convivència del centre.
OBJECTIUS GENERALS
● Fomentar la convivència positiva.
● Promoure la implicació de tota la comunitat educativa (professorat,
famílies i alumnat) en la millora de les relacions i la convivència al centre
● Revisió del Pla de Convivència
● Revisió del Pla d’atenció a la Diversitat (PAD)
● Conèixer la perspectiva positiva del conflicte, veient-lo com una font
d’enriquiment mutu.
● Coordinar amb institucions i entitats que treballen la convivència.
● Comunicar i difondre informació i recursos per a la millora de la convivència.
● Assessorar en l’atenció a les necessitats educatives de l’alumnat des de la
perspectiva d’una concepció inclusiva de l’atenció a la diversitat.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
● Coordinar les estructures organitzatives existents en el centre (Junta de
delegats, Comissió de Convivència, Tutories, Equips Docents, CCP, Comissió
d’Educació Emocional, Claustres ....) que permetin dur a terme els objectius
generals de la convivència.
● Revisar, millorar i organitzar el pla de convivència i el pla d'acció tutorial del
centre.
● Revisar el pla d'atenció a la diversitat.
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● Buscar alternatives als càstigs i acordar establir mesures reparadores i/o
educatives.
● Potenciar i afavorir l’aplicació de metodologies inclusives dins l’aula.
DESTINATARIS
Comunitat Educativa: alumnat, docents, famílies, personal no docent.
ESTRATÈGIES D’ACTUACIÓ
Encara cal concretar algunes actuacions del programa d’intervenció però es té previst
que a través dels diferents òrgans de coordinació del centre organitzar, promoure,
assessorar, sensibilitzar, en l’organització de mesures educatives, d’actituds dels
mestres, de les relacions entre família i escola, entre companys que promoguin una
cultura de la no violència, fent èmfasi en les mesures de prevenció.
Algunes accions que es duran a terme:
● A través de la CCP coordinar la revisió del Pla de Convivència i Atenció a la
Diversitat.
● Comissió de convivència: reunió periòdica per establir objectius concrets per
aquest curs escolar 18-19.
● Programa de Mediació Escolar.
● Definir moments o espais de tutoria grupal i/o individual i actuacions a dur a
terme.
● Treballar en positiu les normes d’aula, del centre...
● Oferir qüestionaris de clima d’aula, a principi i a final de curs.
● Coordinacions amb tutors, mestres de suport, membres de la Comissió de
Convivència i/o EOEP.
● Activitats de “provenció” per fomentar cohesió de grup, comunicació efectiva,
cooperació...
● Activitats de formació del Policia Tutor.
TEMPORALITZACIÓ
Al llarg del curs a través de les Comissions de convivència, la CPP i altres comissions
implicades.
Reunions d’assessorament amb els tutors i membres de l’equip de suport.
RECURSOS
Humans
Tota la comunitat educativa, però fent èmfasi en alguns òrgans de coordinació com
equip directiu, comissió de convivència, junta de delegats d’alumnes, membres de
l’EOEP...
Materials:
▪
Pla de convivència
▪
Pla d’acció Tutorial
▪
Materials d’Educació Emocional
▪
Pla d’atenció a la Diversitat
▪
Sociogrames
▪
Vídeos de sensibilització.
Materials de consulta:
▪
Educar en i per al conflicte. Paco Cascón.
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▪
Habilitats Socials i Educació de valors des de l’Acció Tutorial. Anna Carpena.
▪
Habilitats Socials i Educació de Valors des de l’Acció Tutorial. L’autoestima.
Ana Carpena.
▪
Sentir i Pensar per educació Infantil.
▪
Tranquils i atents com una granota.
▪
Materials varis per fomentar cohesió de grup.
▪
...
Webs
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Convièxit.
Material convivència xtec.
Edu Caixa: Educar dins i fora de l’aula.
Aulas felices.
Banc de recursos del Centre Professorat Menorca.
...

AVALUACIÓ /INDICADORS D’AVALUACIÓ
● Aplicació del Pla de Convivència
● Millora del clima d’aula i de centre
Indicadors d’avaluació:
▪ Document del Pla de convivència.
▪ Formació d’alumnes mediadors.
▪ Intervenció dels alumnes mediadors en la resolució dels conflictes.
▪ Establiment de la tutoria grupal en l’horari del grup.
▪ Tutories individuals realitzades.
▪ Augment de la diversitat i alternatives de joc al pati.
▪ Resultats dels qüestionaris de clima d’aula, a principi i a final de curs.
▪ Establiment de normes d’aula en positiu.
▪ Ús d’estratègies alternatives a l’hora de gestionar dels conflictes.
▪ Percepció de millora de la cohesió de grup.
▪ Actuacions dutes a terme per part dels docents envers la cohesió del grup.

INDEX
6.2. Plans per a la revisió, seguiment o modificació dels Projectes institucionals (si
escau)
6.2.1. Projecte Educatiu de Centre
Actualitzar l’apartat del context, a la realitat del centre:l’escola fa uns anys que es troba
en constant evolució cap a un centre d’una línia, tenint en compte que aquest curs s’ha
desdoblat un curs d’EI -6, amb tot el que açò suposa: dos centres al poble (lliure elecció
d’escola) , reducció important del nombre d’alumnat i professorat, potser trobem canvis
pel que fa al perfil d’alumnes i famílies, …
6.2.2. Concreció Curricular
Volem actualitzar -amb la col·laboració de la CCP- les Programacions Didàctiques en
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funció de la disponibilitat: Matemàtiques, Ciències Naturals i Ciències Socials.

6.2.3. Reglament d’Organització i Funcionament (ROF)
Anar actualitzant els documents dels serveis de menjador, escola matinera i activitats
extraescolars amb l'objectiu d'aprovar-lo per claustre i consell escolar, adaptant-los a la
normativa vigent.
6.2.4. Pla de Convivència
- Revisar, millorar -si cal- i passar a aprovació, les mesures de millora de la
convivència que es treballaran al llarg del curs en diferents àmbits del centre per
tal d’incorporar-les al Pla: “jo vull ensenyar/jo vull aprendre”, organització vertical
d’alumnes, mediadors de pati, conclusions de la formació sobre “aprenentatge
cooperatiu”, millora de la participació de famílies al centre, proposta nova
organització Consell d’Alumnes, alumnes voluntaris de 5è i 6è al pati d’E. Infantil,
estudi del CESC i d’altres eines de cohesió de grup i el seu ús al centre
6.2.4. Projecte Lingüístic de Centre
- Actualitzar el PLC , si cal, a partir de les indicacions de Conselleria.
6.2.5. Pla d’emergència i evacuació
- Revisar i actualitzar el Pla d’Emergència i evacuació. Fer-lo extensiu a les
diferents entitats i /o serveis que fan ús de les instal·lacions del centre: Menjador,
Escola matinera, EMEA, servei de neteja, Sa Xaranga i posar-lo a prova, tal com
es demana a les instruccions del curs.
INDEX
6.3. Plans específics de Centre
6.3.1. Programa de Centres Ecoambientals
Veure annex
6.3.2. Programa d’acompanyament escolar
Posada en funcionament del Programa d’acompanyament escolar segons la resolució
del Director General d’Innovació i Comunitat Educativa de 3 d’octubre de 2018.
Els objectius del programa són la millora de les perspectives escolars, reducció de
l’abandonament escolar i millorar els resultats educatius dels alumnes amb dificultats
dels cursos de 5è i 6è de primària. Aquest programa té una durada de 76 hores
distribuïdes proporcionalment entre l’u de novembre de 2018 al 20 de juny de 2019.
6.3.3. Programa d’Innovació Pedagògica
Iniciar el projecte d’innovació pedagògica que té una durada de 2 cursos escolars. Els
objectius es treballaran mitjançant les actuacions que es duran a terme des de l’Equip
Directiu, Comissió de Coordinació Pedagògica, Cicles i Comissions.
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ANNEX 2. Pla de formació del professorat
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Durant aquest curs, a rel de l’anàlisi i valoració que es va fer el curs 2017-18, la formació
del professorat del centre s’estalonarà en quatre grans línies complementàries:
a) acollida del professorat nouvingut
- 3 o 4 sessions inicials abans de començar les classes
- compartir materials al drive
- detecció de les seves necessitats
- professorat de referència en funció dels temes principals: projectes de
treball, estratègies de comprensió lectora, les matemàtiques i les situacions
b) activitat de formació “reglada” amb el CEP sobre “Aprenentatge cooperatiu”, que
també incorpora algunes sessions dedicades a l’observació entre iguals (OEI)
- tres sessions de 3 hores amb ponent extern
- sessions de reflexió en equip i valoració de les “eines” experimentades a
l’aula
- una sessió de coneixement del CESC i d’altres eines de cohesió de grup
que apareixen a la pàgina de Convivèxit
- una sessió de sensibilització sobre OEI: organització i formació de parelles
- tres observacions per parella, amb el corresponent feed-back
- una sessió de valoració
c) sessions “internes” dedicades a reforçar tres aspectes importants del centre:
projectes de treball, estratègies de comprensió lectora i matemàtiques / situacions. I a
consolidar una eina d’ús col·lectiu que ens ajudi a relacionar situacions i currículum
d) en el marc del Pla d’Innovació Pedagògica (PIP), també desenvoluparem
algunes propostes lligades a la formació:
- dues sessions ,obertes al claustre i de caràcter voluntari, sobre competència
científica, conjuntament amb els centres de la microxarxa de Menorca, amb
ponència externa
- 3 visites a centres de la microxarxa i posterior feed-back al claustre. I recepció de
les persones visitants al nostre centre

ANNEX 3. Programació de serveis i d’activitats complementàries i extraescolars
SERVEIS DEL CENTRE
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* Menjador/ Escola Matinera:
Durant el curs 2018 - 2019 continuarà la seva explotació amb la mateixa empresa
adjudicatària del servei, “Menjador Escolar Sant Lluís S.L.” que també gestiona el servei
d’Escola Matinera al centre. L’òrgan Col·legiat encarregat de l’organització del Menjador,
de l’aprovació dels menús, del seu preu i de l’adjudicació de les ajudes, és el Consell
Escolar. Les qüestions organitzatives recauen en la Comissió de Menjador integrada per
la directora, el cap d’estudis i les monitores. Les reunions de la Comissió es faran
sempre que sigui necessari, juntament amb la persona encarregada del servei del CEIP
Sa Garriga, per preparar reunions, revisar normes, revisar menús, tramitar ajudes
individualitzades, etc.
Aquest curs el Menjador participa del programa Menorca al Plat.
* Transport Escolar:
Des del curs passat l’empresa que es fa càrrec d’aquest servei és Autocares Vidal. El
servei és compartit amb el CEIP Sa Garriga i compta amb un nombrós grup d’usuaris.
L’autobús disposa de dos acompanyants que són contractats per l’empresa “Adecco” i
que es fa càrrec de l’atenció dels fillets/es durant el temps que dura la ruta. També fan
l’acompanyament i la recollida del centre.
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Veure en els punts 3.3., 3.4., i 3.5. l'apartat «sortides i activitats complementàries» on
estan especificades les sortides i activitats complementàries programades per cada
nivell i/o cicle. Es duen a terme activitats de caire cultural (cinema, teatre, visites),
mediambiental i de salut, ja sigui en col·laboració amb altres entitats que les ofereixen a
les escoles o desenvolupades pel professorat del centre, sortides escolars (colònies a
camps d'aprenentatge, campaments, ...).
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Un any més l'organització de les activitats extraescolars ha anat a càrrec de l’empresa
“SA XARANGA” amb el suport de les APIMAs dels dos centres d'Educació Infantil i
Primària del poble. Les tasques s'han repartit de la següent manera:
-SA XARANGA proposa les activitats extraescolars a partir d’una enquesta realitzada a
final de curs passat a les famílies dels centres educatius. Elaboren el tríptic informatiu de
les activitats i demanen el vistiplau als equips directius i APIMAs (en la següent pàgina).
- SA XARANGA i les APIMAs sol·liciten als centres les aules necessàries per realitzar les
diferents activitats que proposa.
- SA XARANGA i les APIMAs recullen els fulls d'inscripció de les activitats dels diferents
alumnes interessats i confeccionen conjuntament amb l’empresa encarregada, les llistes
d'admesos a cada activitat (primer les provisionals i llavors les definitives).
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ANNEX 4. Pla de treball de L’APIMA

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 2018-2019
APIMA

Per aquest proper curs 2018/19 des de l’APIMA ens hem plantejat assolir els següents
objectius
-

Augmentar el nombre de membres de la Junta, i millorar l’organització
(comissions) .

-

Augmentar el número de socis i poder arribar a totes les famílies.

-

Continuar informant a través dels grups de delegats de classe per tal d’arribar a
totes les famílies.

-

Realitzar les trobades cada primer dilluns de mes, obertes a tots els pares, no
només als membres de la junta.

-

Fer i entregar els carnets de soci a tots els socis, de manera digitalitzada.

-

Col·laborar amb la comissió d’ambientalització en el tema de la reutilització de
llibres.

-

Assistir al consell escolar del centre.

-

Col·laborar amb l'Ajuntament de Sant Lluís amb totes aquelles activitats
relacionades amb l'educació.

-

Realitzar una festa a dins del centre, es realitzarà a final de curs el mateix dia que
els mestres obrin les aules per veure la feina feta durant el curs.

-

Organitzar diferents xerrades dirigides als pares.

-

Organitzar la II Festa Solidària.

-

Fer-se càrrec de la despesa de la revista de centre.

-

Pagar part del conveni d'informàtica.

-

Pagar al monitor d’escacs per a la realització dels tallers de tercer cicle.

-

Es pagarán el polos per a la festa de fi de curs.

-

Subvencionar un monitor, si és necessari, per tal que acompanyi a algun grup a
les sortides de colònies que realitzen amb els tutors, ja que el centre no disposa
de prou mestres de suport que puguin acompanyar

-

Pagar i col·laborar en l’elaboració de les noves cortines d’algunes classes.
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Pel que fa a les xerrades per aquest curs es tenen previstes les següents, així com
també podem anar afegint a mida que avanci el curs i apareguin diverses
necessitats.
-

“Alimentació saludable”, la ponent és na Sandra Roters, mare de l’escola.

-

“L’art de posar límits” que probablement es durà a terme dins el segon trimestre i
el ponent serà n’Ernest Fortuny.

-

“La tria d’institut”: dirigida als pares dels alumnes de 6è, són dues xerrades/ tallers
que es duran a terme dins el segon trimestre i el ponent serà n’Ernest Fortuny.

-

“Els perills d’internet”: dirigida als alumnes i als pares de 5è i 6è, es durà a terme
dins el segon trimestre i el ponent serà en Javier Gestoso.

ANNEX 5. Programa de Centres Ecoambientals
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ANNEX 6. Acta d’aprovació d’aspectes educatius de la PGA per part del claustre

ANNEX VI
ACTA D’APROVACIÓ DE LA PGA PEL CLAUSTRE
Acord del Claustre de mestres sobre l’aprovació de la PGA del CEIP Sant Lluís pel
curs 2018-2019.
El Claustre de mestres del CEIP Sant Lluís (codi 07005064), situat a la localitat de Sant
Lluís, Menorca, reunit en data 17 d’Octubre de 2018, acorda aprovar la Programació
General Anual del curs 2018-2019.
Sant Lluís ,

18

d’octubre de 2018.

Vist i plau,
La Directora

La Secretaria

Mercè Mayans Mas

Sara Sintes Pons

116

PGA

2018-2019

ANNEX 7. Certificat d’aprovació de la direcció
ANNEX VII
CERTIFICAT D’APROVACIÓ DE LA DIRECCIÓ
L’Equip Directiu del centre CEIP Sant Lluís, (codi 07005064) situat a la localitat de Sant
Lluís, Menorca,
CERTIFICA el present document amb el vist i plau del Claustre de mestres i el Consell
Escolar.
I perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin, signem aquest
certificat a Sant lluís amb data 19 d’octubre de 2018.
Vist i plau,
La Directora

La Secretaria

Mercè Mayans Mas

Sara Sintes Pons
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ANNEX 8. Acta del Consell Escolar on consti la informació a aquest òrgan sobre la
PGA en vistes a facilitar-ne l’avaluació posterior en els termes que preveu la Llei
Orgànica 8/2013, de 9 de desembre , per a la millora de la qualitat educativa.

ANNEX VIII
ACTA ON S’INFORMA DE LA PGA AL CONSELL ESCOLAR
Acord del Consell Escolar sobre l’aprovació de la PGA del nostre centre.
El Consell Escolar del centre CEIP Sant Lluís (codi 07005064) situat a la localitat de Sant
Lluís, Menorca, reunit en data de 18 d’octubre de 2018, acorda aprovar la Programació
General Anual del curs 2018-2019.
Sant Lluís ,

19

d’octubre de 2018.

Vist i plau,
La Directora

La Secretaria

Mercè Mayans Mas

Sara Sintes Pons
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