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1. Diagnòstic inicial

1.1. Principals conclusions globals extretes de la memòria del curs anterior

De les principals conclusions extretes de la memòria del curs anterior hem realitzat les
propostes per aquest curs les quals estan incloses dins l’apartat 3, a partir de les que hem
redactat els objectius d’aquest any.

2. OBJECTIUS ESPECÍFICS PER AL CURS

➢Realitzar claustres pedagògics

➢Continuar en la millora de l’actitud i el comportament dels alumnes

➢Integrar els tallers de primària a la programació de les àrees a les 

quals estan vinculats i la seva avaluació

➢Continuar amb la formació del curs anterior per elaborar el nou pla de 
convivència.

➢Incloure la participació dels alumnes en les decisions i funcionament del
centre i de la comunitat educativa

➢Continuar amb la comissió d’escola nova

➢Seguir fent feina conjuntament amb  l’APIMA

3. MESURES PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS PROPOSATS

3.1. Àmbits d’intervenció

3.2. Objectius mesurables i indicadors que permetin mesurar el seu assoliment. Freqüència de
mesura.

3.3. Seqüència d’accions o actuacions a dur a terme per aconseguir els objectius i planificació
temporal o termini d’execució.

3.4. Recursos

3.5. Responsables de les accions



OBJECTIUS PROPOSATS PER AL CURS EN RELACIÓ AMB EL RENDIMENT ACADÈMIC DE L’ALUMNAT
-Objectius proposats en relació amb el rendiment acadèmic: els que el centre es proposa aconseguir en el curs acadèmic a partir de l’anàlisi i de les propostes de la Memòria del curs 
anterior, dels resultats acadèmics anteriors i d'altres objectius nous que es vulguin incloure a la PGA en relació amb el rendiment acadèmic de l’alumnat. Cal especificar els indicadors 
d’assoliment (que permetran comprovar de manera objectiva i mesurable el grau de consecució de cada objectiu), així com les accions o mesures que es proposen     dur a terme en 
cada un dels objectius, i les persones o òrgans responsables.

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

RESPONSA- BLES

QUANT A PROMOCIÓ I TITULACIÓ

PT1 Reflexionar sobre els alts resultats (96% aprovats) ajustant 
les avaluacions als estàndards d’aprenentatge i consensuar 
els percentatges de les diferents activitats d’avaluació que es 
proposin.

Criteris de qualificació
Les proves d’avaluació s’han de 
correspondre amb els estàndards.

-Reunions de cicle
-Reunions d’equip docent de 
cicle
-Aprovar en claustre

tutores i equip docent

Tutors i equip docent

mestre especialista de música 

QUANT A RESULTATS GLOBALS PER ASSIGNATURES I GRUPS

R1 Infantil. Progressar en l’assoliment dels objectius i 
continguts de les tres àrees

 Revisar criteris d’avaluació 
acordats

Reunions de cicle tutores

R2 Primària. Consensuar a cada àrea el percentatge de cada 
criteri de qualificació de cada bloc.

Tenir unificat els criteris de 
qualificació i tenir-los disponibles 
per presentar a les famílies.

Reunions d’equip docent de 
cicle
Reunions per especialitats.

tutores i equip docent

QUANT A RESULTATS DE L’ALUMNAT AMB ACNS I AMB ACS

NES
E

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

RESPONSABLES

1 Infantil.Adaptar la programació a les necessitats individuals de cada Comprovar que assoleix els objectius - Fer i revisar les diferents Tutores, equip de suport i 
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alumne. individuals per a promocionar de curs adaptacions curriculars especialistes.

NE
S
E
 
2

Primària.Adaptar la programació a les necessitats individuals de 
cada alumne.

comprovar que assoleix els objectius 
individuals per a promocionar de curs.

-Seguiment de la seva adaptació 
del currículum i comprovar 
l’evolució acadèmica.
-Coordinar amb l’equip de suport
-Fer i revisar les diferents 
adaptacions curriculars

QUANT A DISMINUCIÓ DE L’ABSENTISME ESCOLAR

AB
1

 Disminuir el retards i l'absentisme intermitent i les
mitges faltes

Nombre de retards i 
d'absentisme intermitents

Nombre de faltes d'assistència  
i de puntualitat

Controlar les faltes 
s'assistència diàriament

Puntualitat injustificada, 
entrevistes amb les 
famílies per consensuar 
estratègies per a la 
millora de la puntualitat.

Explicar a les famílies les 
faltes injustificades.

Enteniment de les famílies a
no fer Viatges familiars 
durant el període lectiu.

- tutors i famílies i EOEP

QUANT ALS RESULTATS DE L’AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA (quan s’hagi dut a terme)

AVD
1

anàlisis  dels resultats Coneixement dels punts forts i 
punts  febres del centre.

Nombre d'ítems consolidats 
pels alumnes

Consensuar que s'entén per 
punt fort i punt feble.

Analitzar els ítems 
consolidats

 - Analitzar el perquè dels resultats 
de la matèria no consolidada. 
(Ciències naturals)

Equip educatiu, equip directiu.

AVD
2

pla de millora - Redacció del pla de millora a partir 
de l'anàlisi de resultats.

- Actuacions a les aules i al centre 
per aconseguir millorar els 
percentatges TRI.



ÀMBIT ORGANITZATIU I DE FUNCIONAMENT

OBJECTIU LÍNIA
D’ACTUACIÓ

INDICADORS FREQÜÈNCIA RECURSOS RESPONSABLE

Realitzar claustres pedagògics

1.Consensuar
aspectes  de
l’avaluació

coordinació
mitjançant CCP

sessions  destinades
a temes pedagògics

Reunions  de  cicle  i
REDS d’infantil.

Satisfacció  del
professorat.

Sessions  destinades  a
temes pedagògics

Sessions  destinades  a
reunions de cicle i REDS
d’infantil.

Trimestral

Quan l’equip ho
cregui
necessari.

Tot el professorat

Equip  d’infantil  i
especialistes.

Equip directiu

2.Revisar
aspectes
curriculars

continuar   debatent
en  cicle  i  es
presenten  i/o
consensuen   a
claustre.

Satisfacció  del
professorat.

Sessions  destinades  a
temes pedagògics
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ÀMBIT ACADÈMIC I CURRICULAR

OBJECTIU LÍNIA D’ACTUACIÓ INDICADORS FREQÜÈNCIA RECURSOS RESPONSABLE

Continuar en la millora  del’actitud i el comportament dels alumnes

Continuar  amb  els
dos  patis
diferenciats  per
cicles a primària

Establir  una
organització de torn de
mestres per a cada pati

torns de pati mestres

torns de jocs a la porta

consensuar  i  recordar
normes de pati sobretot
per  mestres  nous  al
centre

millora  del  comportament
dels alumnes al pati.

Reunions  informatives  als
mestres nous

anual mestres de primària Equip directiu i mestres
de primària

Atendre  les
emocions

Incloure  el  recull
d’activitats  al  pla  de
convivència  i  recollir
noves  aportacions  i
posar-lo  en  pràctica  a
les aules

Seguir  elaborant  el
recull  d’activitats  de
distensió,  rituals
d’atenció i moviment…

Posar-les  en  pràctica
dins  l’aula  per  afavorir

Recull d’activitats en la nova
redacció  del  pla  de
convivència

Millora del clima d’aula.

Nivell d’atenció del grup.

Diàriament

al llarg del curs

Carpeta  compartida
a través del drive de
tal  manera  que  es
puguin  anar  fent
aportacions

Recull  d’activitats,
preguntes  pel
cercle.

Tot  el  claustre  i  equip
directiu

mestres



el bon clima dins l’aula.

Programar
activitats  que
potenciïn  la  relació
entre  els  alumnes
de  2n  cicle  i  els
d’infantil.

Programar
activitats  que
potenciïn  la  relació
entre els alumne de
diferents nivells.

Apadrinament lector

Continuar  amb  les
diferents activitats amb
els padrins.

Aprofitar
l’apadrinament  per
treballar  altres
aspectes i activitats per
fomentar la convivència
al centre.

Lectura en parella

Vincle entre els alumnes de
diferents edats.

Activitats  conjuntes
d’alumnes  d’infantil  i  de
primària

Revisió  i  desenvolupament
del programa.

durant  tot  el
curs  activitats
puntuals
acordades entre
els
tutors/tutores.

 Ajudants  de
pati cada dia.

Segon trimestre

en  funció  de
l’activitat
programada.

Projecte Lectura en
parella

Tutors  d'infantil  i  2n
cicle  i  tallerista   de
biblioteca.

Tutors de primària

Elaborar  eines  de
valoració  per  part
de  les  famílies  i
l’alumnat.

elaborar  enquestes
amb  l’aplicació
“formularios de google”,
amb  preguntes
concretes  i  amb  una
temàtica molt clara

nombre  d’enquestes
contestades  i  grau  de
satisfacció

final  del  1r
trimestre

Final  del  3r

trimestre

tot el claustre i totes
les famílies

Equip directiu i CCP

Integrar els tallers de primària a la programació de les àrees a les quals estan vinculats i la seva avaluació

Seqüenciar,
Seleccionar, decidir
i  programar,  quins

Reunions  de
coordinació  entre  els
talleristes   i  els  tutors

Graella  d’activitats  i
relacionar-les  amb  els

S’anirà
completant  a
mesura  que  hi

Tutors,  mestres
talleristes  i  mestres

Tutors,  mestres
talleristes  i  mestres
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continguts  i  àrees
es  treballaran  a
cada taller.

de segon cicle.

Al  primer  cicle,
coordinació  entre  totes
les  mestres  que  fan
tallers.

continguts de cada àrea

Grau  de  funcionalitat  de
l’eina d’avaluació.

afegim  noves
propostes.

trimestralment

d’anglès.

Graella al drive

graelles
d’observació,
registre.

d’anglès.

Talleristes de 1r cicle

Talleristes i tutores  de
1r cicle

Seguir  amb   la
graella elaborada a
infantil.  Seqüenciar
els  continguts  per
trimestres.

Tallers:  Posar  en
pràctica  la  graella
d'observació a infantil

Tallers: Grau de funcionalitat
de l’eina d’avaluació.

Tallers:  graella
per  sessió  i
posada  en
comú
trimestralment

Tutores i talleristes

l’especialista  dels
tallers  d’anglès  de
2n  cicle  serà  el
mateix  que
imparteixen l’àrea.

l’especialista  de  tallers
de  2n  cicle,  serà  qui
impartirà  l’àrea  de
llengua  estrangera,
sempre  que  sigui
possible.

Valoració final conjunta entre
tutors i  talleristes i entre les
mestres d’anglès

Anual Tutors  i  especialistes
d'anglès

Donar  seguretat  i
continuïtat  en  els
tallers d’infantil.

Tallers:  anar  al  mateix
taller  durant  dues
sessions seguides.

Tallers:  que  el  taller  tingui
continuïtat  i  que  els  infants
anticipin el que faran.

Anual Tallers:  graelles  i
registres visuals

Tutores i talleristes

MÚSICA:  Apropar
l’Escola  Municipal
de  Música  d’Es
Mercadal  a  tot
l’alumnat  i  la  resta

MÚSICA: Organitzar un
“Taller  Musical”  (varis
dies  consecutius)  amb
concerts  didàctics  i
miniconcerts obert  a la

MÚSICA:  Realització  del
“taller  musical”  i  la  seva
continuïtat.

MÚSICA: Anual MÚSICA: Mestre de
música  del  Centre,
comissió de festes i
professors  de
l’Escola  de Música.

MÚSICA:  Mestre  de
música  del  Centre  i
comissió de festes



de  la  comunitat
educativa.

Complementar,
enriquir  i  donar  al
nostre alumnat una
visió més àmplia de
la  música  com  a
eïna educativa.

participació  de
professors  de  l’Escola
de  Música,  alumnat,
mestres,  exalumnes,
família i resta comunitat
educativa.

Valoració  per  part  dels  pels
mateixos  professors  de
l’escola  de  música  i  l’equip
docent del centre.

Com  a  participants
l’alumnat  i  resta
comunitat
educativa.

ÀMBIT DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ  

OBJECTIU LÍNIA D’ACTUACIÓ INDICADORS FREQÜÈNCIA RECURSOS RESPONSABLE

Continuar amb la formació del curs anterior per elaborar el nou pla de convivència

Sistematitzar dins
l’horari  l’aplicació
de  pràctiques
restauratives.

Més  propostes
pràctiques  per
dur  a  terme  a
l’aula.

Revisar  i
actualitzar  el  pla
de convivència

pràctiques  restauratives:
fer  un  recull  de  diferents
activitats  o  estratègies  i
dur-les a terme.

Revisar i actualitzar el pla
de convivència al curs de
formació a centre

Revisió  del  pla  de
convivència per a la nova
redacció.

pràctiques  restauratives:
ambient tranquil i relaxat

Millora  en  les  relacions
entre els alumnes.

Redacció  del  nou  pla  de
convivència.

sessions  (FEC)

pràctiques
restauratives:
Una  estona
diària  en  funció
de  l’horari  i  les
necessitats  del
grup.

Membres  del
claustre  que  hi
participin.

Coordinador  del
CEP

Ponents

Assessor del CEP

 Carpeta compartida
a  través  del  drive  i
materials  diversos:
contes, materials per
fer massatges…

Equip directiu

coordinador del CEP

Assessor del CEP

tutores  i  mestres
d'educació infantil.

tutors

tutors i EOEP
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Debatre  el  tema
de  la  festa  de  fi
de curs

proposar  altres  formats
per a la festa de fi de curs
i  consensuar-ho  amb
l’Apima.

Festa final de curs 2n trimestre Claustre,  alumnes  i
APIMA

Equip  directiu,  CCP,
cicles

Valorar  la
possibilitat  de  fer
extensiu  a  altres
nivells  per
ajudants de pati.

Alumnes de sisè ajudants
de pati d'infantil.

Banc de l’amistat

Satisfacció  dels  alumnes
de  sisè  i  de  les  mestres
d'infantil.

Nombre  d’usuaris  del
banc de l’amistat

Diària  al  pati
d'infantil.

Diària  al  pati  d
primària

alumnes de sisè

mestres d'infantil

mestes de pati

Tot el claustre

Incloure la participació dels alumnes en les decisions i funcionament del centre i de la comunitat educativa

Establir
actuacions,  a
principi  de  curs,
on  pensem  que
els  alumnes
poden participar i
de quina manera.

Reunions  de  delegats
amb decisions vinculants.

Donar  veu als  alumnes a
l’aula  per  tal  que  puguin
decidir  alguns  aspectes
del  centre,  per  exemple
les músiques d’entrades i
sortides  i  la  temàtica  del
carnaval.

Possibilitat  de  crear  un
document al drive on cada
grup  aula,  tutor  o
especialista  hi  afegeixi
cançons  per  a  la  música
de les entrades i sortides.

Nombre  de  reunions  de
delegats.

Nombre de decisions dels
alumnes  en  temes  de
centre.

Nombre de voluntaris  per
ser delegats d’aula.

Majoria clara en la decisió
de  la  temàtica  del
carnaval

nombre  de  propostes  o
activitats  en  les  que  els

Reunions
mensuals  de
delegats d'aula.

anual

anual

Cap d'estudis

delegat i subdelegat

reunió de delegats i
tutoria

 

FMC,

Cap d'estudis

Tutors, delegats i  cap
d’estudis

Claustre



Fer un cartell amb algunes
dades de l’estil de música
que  sona.  Possibilitat  de
vincular-ho  a  l’àrea  de
música o en el moment de
l’any en què ens trobam.

Donar prioritat al tema de
carnaval  a  l’opinió  dels
alumnes  mitjançant  les
votacions individuals.

Intentar  vincular  la
participació  d’alumnes
amb  el  projecte  de
sobirania alimentària.

alumnes s'impliquin

Projecció  a  les  aules  del
projecte  «sobirania
alimentària»

Continuar  les
relacions amb les
diferents
institucions  del
poble,  Geriàtric,
Centre  de  dia,
esplai de jubilats,
Revista  Xerra  i
Xala.,

Col·laborar  amb  les
propostes de les diferents
institucions del poble.

Activitats  conjuntes  amb
voluntaris al taller d’hort.

Publicacions  trimestral  a
la revista

Activitats dutes a terme.

Nombre  de
col·laboracions.

Publicacions

Assignar un curs de cada
cicle per la publicació:

-Nadal
-Pasqua
-final de curs

Publicacions
trimestrals

Setmanal a l'hort

Quedarà obert a
decisió  dels
tutors.

Tenir en compte
de  convidar-los
quan  hi  hagin
activitats
especials.

Alumnes

mestres

voluntaris

responsable geriàtric

responsable  revista
Xerra i Xala

Continuar amb la comissió d’escola nova

Compartir  la
informació amb el

Col·laborar  amb  la
comissió d’APIMA.

Nombre  de  reunions  que
es fan.

Anual Mestres

Comissió  d’escola

Claustre.  equip
directiu
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claustre.

Redactar
esmenes  i  noves
propostes  al
projecte bàsic  de
l’escola nova

Traspàs  d’informació  a  la
resta de claustre

Estar en contacte amb les 
diferents administracions 
(ajuntament, conselleria) i 
amb l’APIMA

crear un document al drive
on  s’hi  puguin  anar
incloent  les  propostes  de
claustre  pel  que  fa  a  les
modificacions del projecte
bàsic de l’escola nova.

Trobada  de  mestres  per
consensuar  o  fer  noves
propostes.

Acceptació  de  les
propostes per part  de les
administracions

Les propostes d’edifici han
de ser coherents amb una
pedagogia sostenible.

Nombre  de  trobades  de
mestres.

Nombre d’aportacions

Periòdic

1r trimestre

nova de l’APIMA

Representants  de
les administracions.



ÀMBIT DE LA CONVIVÈNCIA I LES RELACIONS INSTITUCIONALS

OBJECTIU LÍNIA D’ACTUACIÓ INDICADOR
S

FREQÜÈNCIA RECURSOS RESPONSABLE

Seguir fent feina conjuntament amb  l’APIMA

Continuar  fent  feina
amb comissions.

Mantenir reunions  amb
representants  de  la
junta de l’APIMA com a
eina de col·laboració.

Fer  partícips  a  les
famílies  en  els  actes
festius  o  culturals
organitzat pel centre de
manera  que  es  sentin
membres  de  la
comunitat.

Més  col·laboració  dels
mestres  amb  les
diferents comissions.

Grau  de
satisfacció dels
membres de la
Junta  de
l’APIMA per les
reunions
establertes.

Assistència  a
actes festius o
culturals.

Ressò  que
tenen  les
activitats
organitzades
per  l’APIMA  i
l’escola.

Reunions  setmanals
amb l'APIMA

Quatre o cinc  festes al
llarg del curs.

Reunió  anual  de
comissions d'Apima

APIMA

Mestres

Famílies

Equip directiu

APIMA
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TALLERS

Continuarem  amb  els  tallers  per  oferir  als  alumnes  l’oportunitat  de  participar  en  situacions
d’aprenentatge diferents a les pròpies de l’aula amb les hores de lliure disposició.

Tots els grups de 2n cicle estaran desdoblats, de manera que, cada tutor quedarà amb mig grup
per treballar una área, i l’altre mig assistirà a un taller. Setmanalment cada grup assistirà a un
taller  rotatiu (biblioteca o hort)  i  a un taller d’anglès  (teatre, màgia o titelles).  Per dur a terme
aquests tallers són necessaris tots els mestres tutors, la mestra encarregada de l’hort i la mestra
especialista d’anglès.

1r cicle

Al primer cicle de primària els tallers es duen a terme els dimecres i els divendres, d’12:00
a 13:20h. Per a dur a terme els tallers necessitem 7 mestres de les quals 5 són les tutores
del cicle, una és la mestra de EF i l’altre la mestra PT del centre . Els tallers són els
següents:

TÍTOL MATÈRIA  VINCULADA MESTRA  RESPONSABLE
Art Socials Lluïsa Villanova
Bla, bla, bla... Castellà Virgínia Salord
1,2,3….Mil Matemàtiques Sandra Moll
Matemàgia Matemàtiques Glòria Coll
A, B, C jocs Català Vanessa Vinent
Mundiletras castellà Pilar Franco
Bios Ciències Naturals Marta Coll

Els tallers estan pensats perquè els alumnes tinguin l'oportunitat  de realitzar activitats de
tipus  competencial, vivencial, lúdic . .  Per tal que les activitats siguin variades i atractives
hem adquirit una bona quantitat de materials manipulatius. Els alumnes es mesclen des
de 1r fins a 3r per anar als tallers i les mestres proposen activitats obertes de tal manera
que  puguin  esser  aprofitades  per  els  alumnes  de  les  diferents  edats,  per  tant  hi  ha
propostes amb diferents graus d’assoliment. Als tallers es treballaran  continguts del cicle i
de les diferents matèries esmentades a la graella  anterior. Seran un complement i reforç
de les feines d’aula.

Al cicle d’infantil els  tallers es duen a terme els dimarts i els divendres.  Són tallers internivells on
es fan grups de 11-12 alumnes mesclats de tots els nivells, repartits entre els 6 mestres. Cada
alumne serà lliure d’anar al taller que li faci ganes cada setmana, tot i que cada tutora durà un
control del nombre d’infants que tria cada taller. El grup de P3 s'incorporen a partir del segon
trimestre.  



6 TALLERS

CONSTRUCCIONS IRENE

AMBIENT DOMÈSTIC SILVIA

ARTÍSTIC I EXPERIMENTACIÓ MARIA

LLUM I OMBRES

MÚSICA

ELENA

SANTI

MEDIATECA LYDIA

A més a més com hem fet aquests darrers anys, tenim previst organitzar-nos tota l’escola dues
vegades al llarg del curs per realitzar:

Dia 4 de desembre : Tallers de Nadal (tots els grups mesclats)

Dies 6,7 i 8 d’abril : Dies culturals (grups mesclats per cicles)

Comissions de Centre

Per aquest curs pel que fa a  l’organització de les comissions de centre, gestionarem les tasques
i l’activitat de centre des de les següents comissions:

-Comissió de Coordinació Pedagògica i convivència

-Comissió de Festes i cooperació

-Comissió de extraescolars

-Comissió de biblioteca i lingüística

Comissió de Coordinació Pedagògica

Aquesta comissió es reunirà sis vegades al llarg del curs, segons el calendari previst, la formen els
mestres que venen determinats per normativa (coordinadors de cicle, coordinador equip de suport
i director). El pla d'accions per aquest curs és el següent:

●Preparació i convocatòria dels claustres pedagògics.

●Coordinació per l’elaboració de les programacions d’aula.

●Detecció de necessitats de formació i coordinació amb el CEP o altres organismes, per poder
disposar d’ajuda.
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●Prendre decisions de caire pedagògic que afectin el funcionament del centre.

●Coordinar petits grups de feina  dins la CCP per poder organitzar feina prevista del curs.

●Realitzar l’informe sobre el funcionament de la pròpia comissió.

Comissió de Convivència

La seva funció entre d’altres revisar el Pla d’acollida, i el Pla d’acció tutorial, facilitar actuacions de
mediació, i treballarà per tal de resoldre i anticipar els conflictes. Aquest curs es proposa la revisió
del  pla  de  convivència  per  tal  d’actualitzar-lo  i  redactar  les  modificacions  fetes.  Es  reunirà
mensualment dins la CCP tal i com estipula la normativa.

A  més des de la  Comissió  de  Convivència  es  preveu gestionar  els  possibles  conflictes  i  les
situacions que requereixin algun tipus de mediació o mesures que permetin prevenir i solucionar
els conflictes. Aquest curs és el tercer en què el centre participarà a una activitat de formació amb
una temàtica relacionada en la Convivència, per la qual cosa està prevista la redacció del nou pla
de convivència

Comissió de Festes i cooperació

Aquesta comissió  està formada per mestres de tots els nivells i es reunirà  cada mes, tal com s’ha
previst al calendari.  Depèn del moment del curs i  de les necessitats es tractaran uns temes o
altres. Les seves competències són:

-La celebració de les festes

Enguany participarem de les següents:  Tots Sants (aquesta festa l’organitzaran els alumnes de
sisè juntament amb els avis i àvies), Nadal, Sant Antoni, Dia de la Pau, Carnaval i festival de fi de
curs. La comissió de festes  s’encarrega de la planificació de les activitats, recull les propostes
dels cicles,  organització de tallers, etc...

-Esdeveniments especials

La comissió preveu i ajuda en l’organització d’activitats que poden estar relacionades amb algun
esdeveniment significatiu per a la nostra escola.

Cooperació

A nivell organitzatiu, els responsables de la comissió de cooperació són mestres representants de
cada cicle.

El tema escollit entre totes les escoles membres de la Xarxa d’escoles cooperants és La sobirania
alimèntaria.  Aquest és el primer curs que dedicarem a l’ anàlisi del tema i cada grup el treballarà
amb el seu tutor.

Gaudim de l'assessorament  del Fons menorquí de Cooperació.

Els alumnes de 5è duran a terme el taller sobre el tema amb la ONG MIRA.

A infantil, són els alumnes de P5 els que treballaran el tema de cooperació.



2) Col·laboració amb el Geriàtric i Centre de dia

Infantil: Els alumnes de tots els nivells d’infantil aniran al centre de dia i/o  geriàtric a recitar el
poema de Nadal i cantar la nadala. També els visitaran els alumnes de P4 durant el Ram pel
caramel·ler.

Primària:

Més endavant també s’haurà de  concretar l’activitat de col·laboració amb el geriàtric, estarem
pendents de les propostes que ens ofereixin des de la direcció del geriàtric. Els alumnes dels
cursos superiors ajudaran a posar l’ornamentació  nadalenca i cantaran nadales.

Comissió de extraescolars

Des de fa vuit anys els alumnes de 6è de primària realitzen un viatge durant el segon trimestre,
amb una duració de  quatre dies. Aquesta comissió, enguany, estarà formada pels mestres de sisè
i  na …. en total  quatre mestres.  Hi  ha dos mestres més,  que en el  cas que sigui  necessari,
s’afegiran per ajudar..  Aquesta comissió proposa les activitats que es fan per tal de reunir els
doblers que ajudaran al pagament d’una part del cost total.  Totes aquestes activitats formen parts
d’un Projecte de Viatge, acordat en claustre, que és el que unifica i estableix les pautes d’actuació.

Coordinar les colònies dels cursos de P5, 2n i 4t.

Comissió Lingüística i biblioteca

Lingüística

Tractarà tots aquells aspectes que tinguin a veure amb la llengua i els programes lingüístics, tal
com “la lectura en parella”, la comissió s’encarregarà de revisar, etiquetar i valorar-ne el projecte.
També revisarà el Projecte Lingüístic de Centre si escau.

Aquest curs està previst organitzar un  taller d’anglès per cada nivell del segon cicle. Els alumnes
de segon cicle aniran a un taller d’anglès cada setmana en grups reduïts.

BIBLIOTECA

Aquest  curs,  la  comissió  de  biblioteca  està  formada  mestres  de  tots  els  cicles.  La  mestra
coordinadora de la biblioteca realitza el taller de biblioteca, gestiona el servei de préstec, compra
de llibres, manteniment del catàleg, carnets,...

En les reunions de comissió, es revisaran si és necessari alguns punts del projecte lingüístic, es
faran noves propostes per a dies puntuals i continuarem amb la tasca de reorganitzar l’espai dels
prestatges, actualitzarem el catàleg (altes i baixes), organitzarem el dia del llibre, ...
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Participaran en el taller de biblioteca els alumnes del segon cicle de primària, amb una freqüència
quinzenal.  Així  mateix,  des  del  curs  de  tercer  a  sisè  podran  utilitzar  el  servei  de  préstec
setmanalment. També es realitzaran activitats de biblioteca entre els alumnes d’infantil i primària.

Donat que s’ha realitzat una compra substancial de llibres, aquest curs no utilitzarem de forma
regular el servei de préstec de la biblioteca municipal, però sí la visitarem en alguna ocasió.

Altres serveis i projectes del centre

Ajudants de pati

Cada  any  els  alumnes  de  6è  tenen  la  possibilitat   d’anar  a  ajudar  al  pati  d’infantil.  El  grup
s’organitza per torns, per tal que cada dia a l’hora del pati hi hagi alguns alumnes de 6è ajudant
als petits a resoldre els seus conflictes. Des de fa uns anys vam iniciar “una convidada”: alguna
mestra d’infantil va a convidar els alumnes de 6è i se’ls explica què s’espera d’ells, què poden
fer...i els agraïm per anticipat aquesta ajuda que ens brinden.

Llegim en parella

Es valorarà si es continua igual que el curs passat, Tots els grups de primària faran el programa
“Llegim en parella”. Durant el primer trimestre convocarem una reunió de tots els tutors de primària
per acordar com participa cada grup en el programa i com s’organitzen.

El funcionament és el següent:

Els alumnes més grans fan de tutors dels alumnes més petits. S’aparella un grup de grans amb un
grup de petits.

La meitat del grup es quedaria a l’aula i l’altra meitat aniria a l’aula de l’altre grup.

Les activitats  s’haurien de dur a terme el mateix dia.

Per fer les parelles es seguiran les pautes que ens dóna el programa.

És un programa de tutoria entre iguals per a la millora de la competència lectora.

Valorem molt positivament aquesta experiència ja que són molt motivadores per els dos membres 
de la parella de lectors.

Si es decideix a nivell de claustre, la comissió de lingüística i biblioteca actualitzaria i revisaria el 
material.



Projecte TIC

TASQUES DEL COORDINADOR TIC

El coordinador de tecnologies de la informació i la comunicació té les funcions següents:

- Organitzar els recursos informàtics del centre seguint les directrius tècniques marcades per la
Conselleria.

- Assessorar l’equip directiu i, també, el claustre de mestres en tots els temes

relatius a l’aplicació de les TIC a la pràctica docent.

- Instal·lar, configurar i fer funcionar en els equips informàtics del centre les aplicacions que la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats faciliti.

- Assessorar la secretaria del centre en la creació, el manteniment i l’actualització de l’inventari
dels béns, instal·lacions i recursos materials assignats al programa d’ús de les TIC que es dugui a
terme en el centre.

- Identificar, recollir i sistematitzar totes aquelles dades que puguin constituir indicadors estadístics
o elements descriptius de l’ús educatiu de les TIC.

-  Coordinar  el  procés  de  la  integració  de  les  TIC  en  el  projecte  educatiu,  amb  la  definició
d’objectius i estratègies.

- Dinamitzar i orientar la formació continuada dels mestres del centre en l’àmbit de les TIC.

-  Actuar  amb funcions  de coordinació  i  interlocució  entre  el  centre  docent  i  les  unitats  de  la
Conselleria que impulsin iniciatives en l’àmbit de les TIC o que els donin suport tècnic.

-  No és responsabilitat  del  coordinador  de TIC la resolució física d’avaries de material  en els
ordinadors o altres productes informàtics del centre. Quan es produeixin aquestes situacions, el
coordinador informarà la directiva i avisarà el servei tècnic corresponent o demanarà suport al
Servei d’Informàtica Educativa de la Conselleria.

- El funcionament del material destinat a les tasques d’administració informatitzada del centre.

- L’accés als recursos informàtics del centre de totes persones autoritzades que ho sol·licitin, tot
repartint la disponibilitat horària dels recursos.

Quinzenalment ve al centre un informàtic, que ajuda al coordinador TIC a les tasques de 

manteniment. Aquest manteniment el finança l’APIMA.

Programa de reutilització de llibres de text

El nostre centre ha participat al programa de reutilització de llibres de text i material didàctic des
que la  Conselleria  d’Educació  el  va posar  en marxa,  tot  l’alumnat  de primària s’ha adherit  al
Programa de Reutilització. Aquest any la Conselleria d’Educació ha seguit amb  l’aportació de 50€
per alumne adherit al programa, que juntament amb l’aportació de l’ajuntament d’Es Mercadal i
l’aportació de l’APIMA s’ha decidit amb l’aprovació del Consell Escolar, que tots els alumnes socis
de  l’APIMA de  primer  cicle  rebran  tot  el  material  necessari  de  tot  el  curs,  tant  didàctic  com
fungible, amb un cost total de 98’00 euros i els de  segon cicle rebran  els llibres de text un cost
total de 68’00 euros.  
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De tota manera com que el llistat de materials i llibres roman exposat a la cartellera de l’escola  i a
la pàgina web del centre si alguna família vol adquirir els llibres pel seu compte ho pot fer.

4. Organització general del centre

4.1 Calendari i horari general del centre Calendari

Vacances

●Nadal: Del 23 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020 ambdós inclosos

●SETMANA SANTA: De l’11 d’abril de 2020 al 17 d’abril de 2020, ambdós inclosos

●DIA DE LLIURE DISPOSICIÓ ACORDAT: 14 d’octubre de 2019, 2 de març de 2020

●FESTES LOCALS: 11 de novembre de 2019 i 17 de gener de 2020

●Avaluacions

●9,10,11,12,16 i 17  de desembre, sessió  primera avaluació( informes 20 de desembre).

●25,26,30 i 31 de març i 1 i 2  d’abril , sessió segona avaluació (informes 8 d’abril)

●10, 11, 12,17 i 18 de juny, sessió tercera avaluació (informes 21 de juny)



Horari General

El centre romandrà obert de les 8’30 a les 13’30 hores lectives alumnat.

L’hora de permanència dels mestres és de dilluns a dijous de 8’15 a 8’30 i de 13,30h a 14,30h.

●Cada dia de 8’15 a 8’30 es dedicarà a tasques d’aula.

●Els dilluns es dedicaran a reunions de cicles setmanalment o claustre mensualment

●Els dimarts  serà el temps destinat a l’atenció de les famílies.

●Els dimecres es dedicaran a les responsabilitats de Centre.

●Els dijous reunions de comissions i/o CCP.

●La formació a centre tindrà lloc els dilluns capvespre de 15’00 a 18’00h. (la setmana de formació
es canviaran les hores de permanència en el centre)

4.2. Calendari de reunions i avaluacions

El  calendari  que  presentam  a  continuació  mostra  les  reunions  d’equip  docent  i  d’avaluació
trimestrals, els claustres, les reunions de la comissió pedagògica i els cicles. Les reunions de la
Comissió de Convivència i les de la Comissió Lingüística es convocaran a part de forma trimestral
en funció del calendari i de l’horari dels membres de cada comissió.
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4.3. Criteris pedagògics per a l'elaboració dels horaris del centre (alumnat i professorat)

Des de fa uns cursos, a l’hora d’elaborar els horaris s’ha de preveure  el fet de poder dur a terme els
tallers als tres cicles (infantil, 1r cicle i 2n cicle) tant per qüestions de recursos humans com d’espais.

Aquest curs hi ha 7 persones que dediquen hores als tallers de 1r cicle, 6 als  d’infantil i 8 a 2n cicle.
Recordem que a Infantil  són 4 grups, 5 a 1r cicle i  5 grups a 2n cicle.  Els tallers de 2n cicle es fan
desdoblats.

Mestres talleristes

Infantil 4 grups Tutores , mestra +1 i mestre de música

1r cicle 5 grups Tutores més mestra EF i PT

2n cicle 5 grups Tutors  més  mestra  AD,  EF,  i  una  mestra
d’anglès.

Els nostres horaris estan condicionats en gran mesura al fet d’incloure els tallers com a pràctica habitual
al centre, que alguns dels nostres tutors són especialistes i que no poden coincidir més de dos grups de
primària al pati per fer educació física.

Així hi tot es té compte o al manco s’intenta que:

      - El tutor pugui rebre el seu grup.

- Assignar el suport en funció del grups i de les necessitats de cada un.

- El tutor especialista en educació física ha de poder realitzar aquesta matèria al seu grup.

- Que la mestra + d’infantil sigui coordinadora de cicle.

- Mantenir els dos dies de tallers a cada cicle.

- Màxim de desdoblaments amb els especialistes. En el cas de P4 i P5, l’anglès es fa desdoblat.

- Distribuir les sessions d’abans del pati de tal manera que quedin 10 minuts per berenar dins l’aula.

- Continuar amb els dos torns de pati de primària.

- tots els grups tenguin les hores d’especialistes repartides al llarg de la setmana, combinant en la

mesura que ha estat possible abans i després del pati. No sempre s’ha aconseguit la situació

ideal, però s’ha intentat que sigui la millor opció possible.

- Per a la distribució de tutors hem tingut en compte en primer lloc l'adscripció de cada professor i la
seva especialitat.

- Seguim amb el criteri que, sempre que sigui possible, els tutors tenguin la primera mitja hora amb el
seus  alumnes,  per  realitzar  activitats  de  grup  (rotllana,  planificar  el  dia,  responsabilitats,...).
Alguns grups han de començar amb una altra activitat.
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- Pel que fa a l’equip de suport, es contempla una hora de coordinació setmanal amb l’EOEP, com
sempre. Aquest any no ha estat possible que els tutors es puguin coordinar mitja hora setmanal
amb el  suport  de referència,  dins l’horari  lectiu.  Sempre que és possible s’intenta trobar una
estona per fer una mica de seguiment dels casos dels grups, malgrat a vegades no és durant les
hores lectives.

A Educació Infantil s'ha procurat:

●Intercalar activitats motrius amb activitats de més exigència cognitiva.

●No concentrar la intervenció dels especialistes al llarg d’un mateix matí.

●Tenir en compte les necessitats biològiques i fisiològiques dels infants (berenar, esfínters...).

●Tenir en compte una sèrie de rutines diàries que els ofereixen seguretat.

●Distribuir l'horari de suport entre els quatre grups. Durant el període d’adaptació donen suport sobretot
al grup de 3 anys. Al llarg del curs, si fa falta, es modificaran els horaris en funció de les necessitats de
cada grup.

●La tutora serà la persona que aculli i acomiadi els infants a l’entrada i a la sortida.

4.4. Organigrama

Aquest curs ens han concedit 12 hores setmanals d’un auxiliar de conversa que de moment no ens han
assignat.

La plantilla de professors està formada per:

L'adscripció del professorat ha quedat segons l'organigrama adjunt.

DIRECTORA

Ana Silvia Coll Pons

CAP D'ESTUDIS

Natàlia Coll Pons

SECRETÀRIA

Mònica Pons Goñalons

REPRESENTANTS MESTRES

Gloria Coll

Anna Galadies

Marta Coll

Virginia Salort

Antoni Pons

EDUCACIÓ INFANTIL

Maria Rotger (P3A)

Silvia Coll (P3B)

lIrene Bosch (P4)

Elena Olivet (P5)

Lydia Sanchez  (+1)

 CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA

Vanessa Vinent (1rA)

Pilar Franco  (1rB) iEF

Gloria Coll  (2nA)

Virginia Salort (2nB) i EF

Lluïsa Villanova (3r)

BIBLIOTECA   I LINGÜÍSTICA

Cristina Marquès

Maria Rotger

Irene Bosch

Virginia Salort

Lluïsa Villanova

Sabrina Sintes

Marga Gelabert

Anna Galadies

Susanna Vidal

Pili Franco

Santi Bañon



REPRESENTANTS PARES

Carina Sintes

Ana Perea

Jaume Coll

JordiPons

REPRESENTANT APIMA

Ester Salort

REPRESENTANT AJUNTAMENT

Regina Sintes

COMISSIÓ REUTILITZACIÓ LLIBRES

Ana Silvia  Coll Pons

Mònica Pons              

COMISSIÓ DE SORTIDES

Ana Silva Coll

Ester Salort Galmés

Carina Sintes

PEDAGOGIA TERAPÈUTICA

Sandra Moll

AUDICIÓ I LLENGUATGE

Mónica Pons Gonyalons

Cristina Marquès

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Susanna Vidal

RELIGIÓ

Laura Melsión

Sandra Moll (3rA) i PT

CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA

Claudia Sintes (4t)

Marga Gelabert  (5èA)

Neus Carreras  (5èB) i EF

Antoni Pons (6èA)

Elena Barber (6èB)

Ana Silvia Coll

EDUCACIÓ FÍSICA

Marta Coll

Neus Carreras

Pilar Franco

Virginia Salord

ANGLÈS

Anna Galadies (German Lainez)

Sabrina Sintes

MÚSICA  

Santi Bañón Clivillé

COMISSIÓ COORD. PEDAGÒGICA

Elena Barber

Lydia Sanchez

Sílvia Pons

Sandra Moll

Vanessa Vinent

Gloria Coll

Marta Coll

Monica Pons

Natàlia Coll

Toni Pons

Ana Silvia  Coll

Neus Carreras

PROJECTE XARXIPÈLAG

Ana Silvia Coll  

COMISSIÓ DE FESTES   I COOPERACIÓ

Elena Barber

Lydia Sanchez

Cristina Marquès

Lluïsa Villanova

Sabrina Sintes

Marga Gelabert

Anna Galadies

Susanna Vidal

Pilar Franco

Santi Bañon

COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS

Ana Silvia Coll

Antoni Pons

Vanessa vinent

Mònica Pons

Lluïsa Villanova

Sandra Moll

PREPRESENTANTS CONSELL ESCOLAR 
MUNICIPAL

Ana Silvia Coll Pons

Natàlia Coll Pons

E.O.E.P

Rosalia Alles. Orientadora

Esperança Andreu. Treballadora social

4.5. Mesures per l'optimització i  l'aprofitament dels espais i recursos
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 Els espais

Aquest curs,  tots els  grups d’infantil estan situats a l’edifici d’infantil, el taller de llum i ombres es fa a
l’aula prefabricada 1. Aquest any tornem a utilitzar la sala d’usos múltiples de l’escola d’adults que ens
ha cedit l’Ajuntament per fer les sessions de psicomotricitat.

Tots els grups de primària estan a l’edifici de primària. Els grups de 1r, 2n, 3r al pis de baix i 4t, 5è i 6è al
pis de dalt.A  l’aula prefabricada 2 es duu a terme el taller de bios i a les aules de PT i AL els tallers
d’anglès. .

Disposem d'un pati molt petit i s'ha intentat que coincideixin com a màxims dos grups d'Educació física,
que en alguns casos ha resultat impossible.

Disposem d’una aula molt petita on es fan tallers i desdoblaments i una biblioteca molt reduïda. Un petit
magatzem d'espai de treball pels mestres on hi ha ordinadors i altres materials de professorat.  Alguns
dels suports individuals o en petit grup i tallers es fan a les aules de suport i logopèdia.

 Els recursos didàctics  

Tenim totes les aules de primària,  dotades de pissarres digitals,  excepte les modulars,  (dues les ha
proporcionades l’APIMA) amb els corresponents projectors i ordinadors. A infantil disposem d’una aula
dotada amb una pissarra digital i  d’un e-beam  digital, d’un model més antic.

A la resta d’aules, incloses les modulars, hi ha projectors amb el seu corresponent ordinador.

−Els recursos humans

Seguint amb la mateixa dinàmica dels cursos passats, considerem prioritari que el  nombre  d’alumnes
per aula sigui el més reduït possible. La gran diversitat social i cultural fa que de cada vegada sigui més
difícil la nostra feina, i es fa imprescindible una atenció personalitzada. L'organització en tallers facilita la
feina en grups reduïts.

S’organitzen els suports de la manera que es considera més adient, segons l’activitat a realitzar, per tal
de treure’n el màxim profit (dins l’aula, fora de l’aula, petit grup, individual, desdoblament, etc...).

-Suports

A continuació s’exposen els suports que té cada cicle, a part de l’atenció de l’equip de suport, que està
explicada a l’annex corresponent.

Educació Infantil:

Els grups d’infantil compten amb una mestra de +1 que fa les sessions de psicomotricitat a tots els grups
i suport a les aules.

Els tallers els duen a terme les tutores d’infantil, la mestra +1 i el mestre de música.

S’ha assignat mitja jornada d’AL a infantil com a referència de tots els grups. El grup de P5 disposa d’una
ATE durant tres dies a la setmana.



Durant les primeres setmanes del curs la +1 es dedica majoritàriament a donar suport a P3 per facilitar
l’adaptació, més endavant els suports es reparteixen entre tots els grups en funció de les necessitats de
cada un.

1r, 2n i 3r:

El grup de 1rA rep 2 hores suport AL i 1 hora suport PT.

El grup de 1rB rep 1 hora AL, 1 hora PT i 1 hora de suport de la tutora de 1r A.

El grup de 2nA rep el suport de 2 hores de la AL, 2 hores de la PT i 2 hores d’una altra mestra del cicle.

El grup de 2nB rep el suport de 2 hores de AL, 1 hora de la PT i 1 hora de la tutora de 2nA.

El   grup de 3r rep el  suport  de 4 hores de PT, 2 hores de la AD (  una d’aquestes pel  préstec de
biblioteca) i 1  hora de la pròpia tutora a una sessió d’especialista.

4t, 5è i 6è:

El grup de 4t A rep mestra PT I Cap d’Estudis

El grup de 5èA  té 2h mestra AD

El grup de 5èB té 2’5h  l’AL Alba

El grup de 6èA té 2 hores de PT Sandra i 1h suport ordinari

El grup de 6èB té 3h mestra AD

5. Pla per a l’avaluació, seguiment i valoració dels resultats acadèmics

Com ja hem fet aquests darrers cursos, a mitjan trimestre es realitzen reunions d’equip docent per a
cada grup. En aquesta reunió es coordinen tots els mestres que intervenen en el grup, l’equip de suport, i
la  cap d’estudis,  per xerrar  de la  dinàmica general  del  grup,  i  també de cada alumne en particular.
D’aquesta manera, el tutor té una visió molt més completa tant del grup classe en general com de cada
alumne en particular, i té moltes més eines per poder fer bé el seguiment integral de cada alumne adscrit
al seu grup.

A més, cada final de trimestre hi ha sessions d’avaluació de primària, a les quals hi assisteixen els tutors,
els mestres especialistes i de suport del centre que intervenen en cada un dels grups (vegi’s calendari
amb la planificació dels dies, en hores d’obligada permanència al centre).

L’avaluació a l’Educació Infantil pretén senyalar el grau en què s’han aconseguit les diferents capacitats,
així com orientar les mesures de reforç o d’adaptació curricular necessàries. No té, per tant, caràcter de
promoció  ni  de  qualificació  dels  alumnes.   Es  donen tres informes als   pares:  el  de  P3 del  primer
trimestre està pensat per valorar com ha anat el procés d’adaptació a l’escola. El primer i el darrer dels
informes es lliuren als pares juntament amb una entrevista, d’aquesta manera es pretén fer un seguiment
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molt més individualitzat de cada infant i  que les famílies puguin disposar d’un temps específic per a
parlar de l’informe i de l’evolució del seu fill en concret.

A primària, amb caràcter trimestral, els mestres tutors elaboren l’informe d’avaluació individualitzat de
cada  alumne  que  entreguen  a  les  famílies.  En  els  informes hi  apareixen  les  faltes  de  puntualitat  i
assistència dels alumnes, per tal que les famílies prenguin consciència de la importància d’assistir  a
l’escola amb regularitat i puntualitat.

6. Desenvolupament dels projectes institucionals i dels plans del centre

Continuarem amb les tasques de revisió dels documents i projectes del centre.

Aquest curs tenim previst  revisar o actualitzar i mirar la seva adequació a la realitat actual del nostre
centre:

-CONCRECIÓ CURRICULAR

-Pla de Convivència

6.1. Pla d’actuació de l’equip de suport

L’equip de suport està format per:

Mònica Pons (AL)

Susanna Vidal (AD)

Sandra Moll (PT)

Cristina Fuguet(AL)

(Amb la col·laboració de dos membres de l’EOEP, que expliquen el seu pla d’actuació en un altre annex)

Les línies d’actuació de l’equip de suport són:

●Seguir treballant per atendre la diversitat de l’alumnat i organitzar la resposta educativa més adient.
●Elaborar i revisar els documents d’adaptació curricular, amb la participació dels mestres  implicats en
cada cas.

●Orientar i col·laborar amb els tutors en l’atenció als alumnes amb NESE (necessitats específiques de
suport educatiu).

●L'elaboració dels informes individuals nese, seràn emplenats conjuntament amb el tutor i el suport de
referencia del grup.

●Orientar i assessorar a les famílies dels alumnes que ho han de menester.



●Fer un seguiment dels alumnes dels quals s’ha fet un full de demanda a l’EOEP per part del tutor.

●Coordinar els serveis externs, quan sigui necessari.

Cada  membre de l’equip  de suport  té  les  funcions d’ajudar  en l’atenció  dels  alumnes NESE,  en la
detecció  de  dificultats,  col·laborar  amb  el  tutor  en  l’elaboració  de  la  documentació  dels  alumnes
diagnosticats com a NESE. Cada tutor s’ha de coordinar amb l’equip amb el seu referent de suport
durant les hores de permanència al centre i conjuntament han elaborar tot el que faci falta.

A l’hora de repartir els suport s’ha tingut en compte:

- S’han prioritzat els grups de 3r i 4t amb l’atenció de la PT ja que són els més nombrosos de primària,
per tal de millorar de poder oferir una atenció més individualitzada als alumnes.

- S’ha assignat tota la mitja jornad d’AL a infantil,  ja que, tot i ser només quatre grups, dos d’ell  són
també molt nombrosos.

- S’ha intentat que els casos que eren més de llenguatge, fossin atesos per l’AL.

- Els horaris s’aniran revisant al llarg del curs, per garantir que tots els grups tenen el suport necessari.

6.2. Pla d’actuació dels orientadors de l’EOEP

PLA D’ACTUACIÓ EOEP 2019/2020
CEIP MARE DE DÉU DEL TORO (Es Mercadal) (07002518)

1. DADES IDENTIFICATIVES DEL CENTRE

MUNICIPI: Es Mercadal

ADREÇA: Mestre Garí, 1

TELÈFON: 971.375338 FAX: 971.375338 E-MAIL:
ceipmarededeudeltoro.esmercadal@educaib.eu

HORARIJornada continuada: 8,30 a 13,30

Exclusives: 8,15 a 8,30 DE DILLUNS A DIJOUS

13,30 a 14,30 DE DILLUNS A DIJOUS

Equip directiu:
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- Directora: Silvana Coll

- Cap d’estudis: Natalia Coll (1)

- Secretària: Mònica Pons

(1) Professional de referència del centre.

Inspector de referència: Jaume Mascaró

Professionals EOEP:

ORIENTADORA: Rosalia Allès Pons

PTSC: Esperanza Andreu García

DIES D’ATENCIÓ:

Orientadora: dilluns i dijous setmanal (8,30 a 14,30)

PTSC: dijous setmanal (8,30 a 14,30). Un cop al mes la PTSC marxarà a les 13,30h per assistir a una reunió de
coordinació al CEIP Mare de Déu del Carme (Maó).

Cronograma: 8,30 a 14,30 h

HORA ACTIVITATS A FER

 DILLUNS DIJOUS

8,30 a 11,30 * *

11,30 a 12,30 * Coord. Equip de Suport

12,30 a 13,30 * *

13,30 a 14,30 * CCP (mensual)

 

*Inclourà :

▪  Avaluació  psicopedagògica:  observació  d’alumnes,  entrevista  amb  mestres,  alumnes  i  famílies,
aplicació de proves d’avaluació, coordinació amb serveis externs...

▪  Intervenció sociofamiliar:  entrevistes  familiars  i  amb mestres,  coordinació amb serveis  externs,
informació i assessorament al centre i famílies...

Equip de suport:



PROFESSIONAL NOM

PT Sandra Moll (1)

AL Mònica Pons (½) / Cristina Fuguet (½)

AD Susi Vidal (1)

ATE Sara Bosch (½)

FISIOTERAPEUTA -

 

Intervenció  professionals  externs:  SIF,  EMIF,  UCSMIA,  EADISOC,  IMLIB,  pediatria,  Caritas,  Creu  Roja,  EAC,
professionals privats (logopedes, psicòlogues, pedagogues...)...

Característiques estructurals i funcionals:

Cicle Educació Infantil Educació
Primària

Primer cicle

Educació
Primària

Segon cicle

Educació
Primària Tercer

cicle

UEEC

(No n’hi
ha)

TOTAL

Nivell 4t EI 5è EI 6è EI 1r 2n 3r 4t 5è 6è   

Nombre
unitats

2 1 1 2 2 1 1 2 2 - 14

Nombre
alumnes

13/14 22 21 15/16 18/19 20 26 20/18 18/18 - 258

NESE 6 4 6 3 7 3 7 11 6 - 53

Alumnes  de
seguiment

71

Nombre
mestres

25

Nombre
mestres

Música 1 Educació
física

1 ½ Anglès 2

especialistes Pedagogia
Terapèutica

1 Audició i
llenguatge

1 Atenció a la
diversitat

1

Personal
laboral

Fisioterapeuta - Auxiliar Tècnic
Educatiu

½

33



 

SERVEIS QUE OFEREIX:

Menjador escolar:

Transport escolar : X

Escola matinera:  X

Activitats extraescolars:

 

Observacions:

● Aquest centre és d’una sola línia educativa, però té 5 nivells duplicats. El claustre d’aquest centre és
bastant definitiu.

● L’Equip Directiu és el mateix del curs passat.

●  L’Equip de Suport està format per 1 PT,  1 AD i 1 AL (dividit en dos professionals ja que l’AL del centre
és la secretària). L’ATE atén al centre 3 dies a la setmana.

●  L’orientadora de l’EOEP és la mateixa que la del  curs passat.  La PTSC és nova.  Orientadora i  PTSC
coincideixen al centre el dijous.

2.  CRITERIS  I  PROCEDIMENTS  PER  CONCRETAR I  CONSENSUAR  LA  INTERVENCIÓ  DE
L’EOEP

El pla d’actuació s’ha acordat en una reunió mantinguda amb la Cap d’Estudis, l’Equip de Suport i les
membres de l’EOEP, partint del pla d’actuació i de la memòria del curs passat, de les necessitats del
centre i de les instruccions per a aquest curs.

S’ha mantingut el tipus d’atenció de l’EOEP, dos dies d’atenció de l’orientadora i un dia de la PTSC. S’han
mantingut els dies d’atenció, els dilluns i els dijous. L’horari de coordinació amb l’Equip de Suport (per fer
un seguiment de les noves demandes i  dels casos de seguiment) es manté els dijous, a les 11,30 h.
L’organització de les activitats previstes per l’EOEP, es realitzarà en les reunions de l’equip de suport.

La darrera setmana de cada trimestre, del 16 al 20 de desembre i del 6 al 8 d’abril, són dies en els quals
els centres educatius acostumen a realitzar activitats més lúdiques, sortides, tallers... dificultant així les
tasques pròpies de l’EOEP en l’atenció a centres Acordarem amb el centre la nostra actuació aquests
dies.

L’atenció al centres (professorat, infants i famílies) es mantindrà almenys fins el 12 de juny, d’acord amb
les instruccions de l’EOEP per aquest curs 19-20.

Les demandes han de ser realitzades pel tutor, per les famílies i/o per l’equip docent. Les demandes han



d’anar signades per la família, per assegurar que n’estan informades. En principi, les demandes seran
ateses  intentant  respectar  l’ordre  d’arribada  d’aquestes,  sempre  que  no  hi  hagi  un  cas  d’especial
importància, el qual es prioritzarà. No obstant, es tindran en compte aquests criteris de priorització de
les demandes d’avaluació psicopedagògica:

- Indicadors evidents d’alguna deficiència o discapacitat.

-  Haver  esgotat  les  mesures  ordinàries  d’atenció  a  la  diversitat  (individualització  del  procés
d’ensenyament/aprenentatge,  activitats  paral·leles,  activitats  graduades en complexitat,  facilitació de
coneixements anticipants, desdoblaments, repetició...).

- Desnivell curricular significatiu.

- Els nivells més baixos, Educació Infantil i 1r cicle de Primària, per facilitar la prevenció.

- Els alumnes de 6è de Primària que es preveu que poden finalitzar etapa i passar així a Secundària amb
les orientacions educatives més adequades al seu procés d’ensenyança/aprenentatge.

-  Les demandes per la PTSC es prioritzaran per urgència de la intervenció, és a dir, es prioritzaran els
casos de sospita de maltractaments i/o abusos i de negligència en la cura dels fills, seguit de l’absentisme
escolar.

3. CONCRECIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DE LES FUNCIONS: ACTUACIONS, PROJECTES,
PROGRAMES, TREBALL AMB FAMÍLIES, COORDINACIONS EXTERNES...

Les  tasques  previstes  es  desenvoluparan  tal  i  com  figuren  al  pla  general  de  l’EOEP,  amb  les
especificacions  que es  detallen a cada una de les  activitats  en les  quals  hi  ha  alguna modificació o
aclariment.

3.1. Atenció i intervenció als centres i altres serveis.

Activitat 1. Participació a les Comissions de Coordinació Pedagògica (CCP). Té una periodicitat mensual,
els dijous de 13,30 a 14,30 h. Aquí també es tracten els temes de la Comissió de Convivència. Aquest curs
es pretén redactar el nou Pla de Convivència.

Activitat 2. Participació en l’Equip de Suport del centre. Es pretén revisar les noves demandes i també
els casos de seguiment. En aquest moment també s’organitzarà l’horari de les professionals de l’EOEP.

Activitat 3. Participació en un Claustre Pedagògic. Durant el 1r trimestre es pretén, juntament amb la
coordinadora  de  l’Equip  de  Suport,  realitzar  un  assessorament  al  claustre  de  professors  sobre
adaptacions curriculars i informes individuals NESE.

3.2. Atenció i intervenció amb alumnes.
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Activitat 1. Avaluació psicopedagògica de l’alumnat amb possibles NESE. Aquest curs hi ha 4 demandes
pendents del curs passat.

Activitat 2. Col·laboració en el seguiment dels NESE. Durant aquest curs, s’ha de fer el seguiment de 53
alumnes NESE. Concretament, s’han de revisar 4 DEA i 2 CPHE pel seu pas a Secundària i també cal
revisar 3 NEE per RM. A més, cal fer el seguiment dels nous NESE de 4t EI.

Activitat  3.  Assessorament  al  professorat  en  l’adopció  de  mesures  específiques  de  reforç  i/o
adaptacions  per  a  altres  alumnes  o  grups  que  ho  requereixen. S’acorda  mantenir  una  “roda  de
coordinacions” amb els diferents tutors a principi  de curs,  amb l’objectiu de conèixer les necessitats
globals dels alumnes i/o dels grups.

Activitat 4. Participació en la implantació del protocol d’identificació d’alumnes amb altes capacitats.
Ens sembla més adequat  realitzar  aquest protocol  a  2n de Primària,  per aquest  motiu s’acorda que
aquest curs no s’aplicarà el protocol i que s’aplicarà el pròxim curs.

3.3. Atenció i intervenció amb les famílies.

Activitat 1. Prevenció i intervenció en l’absentisme escolar. La PTSC, juntament amb la cap d’estudis,
farà el seguiment de l’absentisme.

Activitat 2. Detecció i intervenció en aquells casos en què es detectin situacions familiars de risc o poc
adequades pel desenvolupament integral de l’alumne.

Activitat  3. Assessorament  a  les  famílies  que  sense  ser  de  risc,  necessiten  orientacions  quant  a
aspectes educatius.

Activitat  4.  Coordinacions  amb  altres  serveis,  institucions  i/o  professionals  del  sector. Les
coordinacions amb EMIF es faran regularment de forma mensual.

4.- AVALUACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ.

A final de curs, se realitzarà l’avaluació conjunta del pla d’actuació dut a terme en aquest centre per tal
d’elaborar  la memòria,  analitzant  les facilitats  i  les  dificultats  que ens hem trobat...  En definitiva,  el
necessari per aconseguir poder fer propostes de canvi i de millora pel proper curs.

5.- PROGRAMES

PROGRAMA D'ACTUACIÓ DEL SERVEI D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA.

PROGRAMA: SUPORT I ATENCIÓ A LES FAMÍLIES (ÀMBIT 5)

CENTRE: CEIP Mare de Déu del Toro (Es Mercadal)

ADREÇA: Mestre Garí, 1

TELÈFON: 971375338



CORREU ELECTRÒNIC: ceipmarededeudeltoro.esmercadal@educaib.eu

WEB: https://www.ceipmarededeudeltoro.com

HORARI DEL CENTRE: 8,30 a 13,30 h

MEMBRES EQUIP DIRECTIU: Silvana Coll (directora), Natalia Coll (cap d’estudis) i Mònica Pons (secretària)

INSPECTOR ASSIGNAT: Jaume Mascaró

SERVEIS:

ESCOLA MATINERA: SI

MENJADOR ESCOLAR: NO

SERVEI D’ORIENTACIÓ

ORIENTADORA: Rosalia Allès

TEMPS D’ATENCIÓ CENTRE (períodes lectius + complementaris): 12

TÈCNIC DE SERVEIS A LA COMUNITAT (PTSC): Esperanza Andreu

TEMPS D’ATENCIÓ CENTRE (períodes lectius + complementaris): 6

MEMBRES DE L’EQUIP DE SUPORT:

PT: Sandra Moll (1)

AL: Mònica Pons (½) /Cristina Fuguet (½)

AD: Susi Vidal (½)

ATE: Sara Bosch (½)

FISIOTERAPEUTA EDUCATIU: ---

UVAI: ---

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.

PROGRAMES A DESENVOLUPAR (mínim 1)

TÍTOL. SUPORT I ATENCIÓ A LES FAMÍLIES.

FONAMENTACIÓ.
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La família és un factor fonamental en el desenvolupament de l'infant, doncs és la primera institució que li transmet
aprenentatges, costums i tradicions; la convivència familiar és una font de gran influència per la seva formació. Les
famílies, en general, s'apropen a l'escola de forma natural, però hi ha algunes que, per diversos motius no ho fan...
No es senten còmodes, s'hi troben qüestionats per la resta, per la seva cultura, per la seva manera de vestir, de
pensar o de viure, o simplement no entenen la llengua i, per tots aquests motius, romanen fora.

Som a una escola integradora i inclusiva i, en aquest concepte, englobem alumnat i famílies.

En  aquest  programa  treballarem  la  importància  del  context  familiar  i  escolar  per  tal  de  contribuir  en
l'aprenentatge acadèmic i, sobretot, social del fillet.

OBJECTIUS GENERALS

1. Detectar famílies amb les dificultats esmentades.

2. Assessorar  a les famílies que ho necessiten.

3. Fer  seguiment  dels  alumnes que pertanyen a  aquestes  famílies  per  assegurar  que poden adquirir  els
aprenentatges en igualtat de condicions que la resta.

4. Crear el canal per sortir de l'individualisme, desfer prejudicis i establir relacions més sòlides fonamentades
en el reconeixement, igualtat d'oportunitats, respecte, convivència i cooperació.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

1. Establir coordinacions amb els tutors i tutores per parlar de les famílies amb les dificultats esmentades.

2. Fer el seguiment de l’alumnat implicat.

3. Intervenir  amb  les  famílies  que  presentin  indicadors  per  acompanyar-los  en  els  processos  de  canvi
necessaris.

4. Fomentar espais de cooperació o xarxa social.

5. Fomentar la relació interparental dins l'aula.

6. Assessorar l'equip de suport al respecte.

DESTINATARIS

Famílies amb dificultats econòmiques i/o socials.

Famílies estrangeres i/o que tenen dificultats de comunicació.

Altres tipus de famílies que necessitin assessorament.

ESTRATÈGIES D’ACTUACIÓ

Coordinacions amb tutors i tutores.

Claustres o equips educatius de sensibilització.

Acompanyament i assessorament a famílies.

Entrevistes a les famílies destinatàries.

Coordinacions amb serveis externs del sector, si és adient.



TEMPORALITZACIÓ.

La intervenció es farà al llarg del curs.

Al llarg del mes d'octubre es faran les primeres trobades amb tutors/es i amb l’equip de suport, i s’acordarà quines
famílies s’haurien d’atendre. Posteriorment, s’aniran fent les entrevistes adients i s’analitzaran  les estratègies a
desenvolupar: oferir  estratègies d’actuació,  coordinacions amb serveis  externs,  fomentar la participació en les
activitats  del  centre  (festes,  projectes,  capsa de la  vida,  setmana cultural...),  recerca  conjunta  de solucions  a
situacions conflictives...

RECURSOS PERSONALS

Orientadora i PTSC de l’EOEP.

Equip directiu de l’escola.

Equip de suport del centre.

Tutors i tutores.

Alumnat.

Famílies.

Serveis externs: EMIF, UCSMIA, Fundació Discapacitats...

RECURSOS MATERIALS.

Els del centre i que siguin necessaris en cada moment.

AVALUACIÓ / INDICADORS D’AVALUACIÓ.

A final de curs, es valorarà el programa per part de tots els implicats.
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Annexos:

Annex I.  Pla de formació del professorat

Aquest  any,  continuant  amb la  formació  iniciada  el  cursos  passats,  i  per   poder  disposar  d’eines  i
estratègies que ajudin a tot al claustre a  la redacció i  revisió del pla de convivència del centre,  hem
considerat important que la formació del professorat d’aquest curs sigui una continuïtat del curs passat
amb el nom de “Revisem el nostre pla”.

Així dons, realitzarem un seminari de centre organitzat de la següent forma:

-8h Amb Paco Cascon  

-12 hores de formació amb l’assessor del CEP, amb sessions de 4h. el primer i segon trimestre.

Per  altra banda cada mestre participa a títol  individual  en les diferents activitats  (cursos,  seminaris,
tallers...) que promouen el CEP, la UIB, els sindicats, etc. També hi ha organitzada una formació per als
mestres dels centres adherits a la Xarxa de Centres Cooperants, per aprofundir sobre el tema escollit per
dos cursos i  que aquest  curs finalitzarem, que és “Aprenentatge servei”  un representant  de l’escola
participa en aquestes formacions de la Xarxa i després transmet a la resta del claustre les principals
conclusions de manera que tots en puguem treure algun benefici.

També intentem que els mestres interessats en participar en jornades, congressos, cursos, etc. Fora de
l’illa  ho puguin fer,  sempre i  quan les substitucions siguin possibles i  es tracti de temes que puguin
revertir  en el  centre d’alguna manera.  Per  això  proposam que les persones que participin  a alguna
d’aquestes activitats puguin exposar la seva experiència en temps d’exclusiva als companys interessats.

Annex II.  Programació de serveis i d’activitats complementàries extraescolars
a)Activitats complementàries

Educació Infantil

P3 A i B

- Visita a l’escoleta per convidar als fillets de P2 a visitar el nostre centre

- Activitat: “Viu les emocions a través de la música” (2 sessions cada grup).

- Activitat: “El bosc de les emocions”.

P4A

- Sortides motivades pels temes treballats, tant pel poble com a altres indrets de Menorca

- visita al geriàtric pel Rams

- Visita a la casa dels gegants.

- Activitat de mindfulness



P5

- campament (31 de març- 1 d’abril).

- representació teatral?

- activitat mou-te i aprèn.

- Activitat de mindfulness

CICLE :

- excursió a la platja

- recital de nadales,

- cinema de nadal,

- visites de nadal al geriàtric i al betlem,

- visita a la biblioteca municipal.

- assistència a alguna representació teatral i a exposicions locals.

 I totes aquelles activitats, sortides… que se’ns puguin oferir al llarg del curs i consideram adequades i
interessants.

PRIMÀRIA

1r

Visita a un lloc

Es banyer: salut buco-dental

-Visita al lloc de Menorca

-Promoció futbol sala

-Promoció karate
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2n

-Albufera des Grau: Els exploradors de la natura

-Colònies

-Es banyer: salut buco-dental

-Visita al museu de Menorca

-Promoció dansa

-Promoció karate

3r

-Taller i ruta saludable: promoció de l’activitat física i salut (Salut jove).

-Visita al museu de Menorca

-Taller d’orientació Far de Cavalleria

-Promoció Karate

Primer cicle

-Visites al Geriàtric

-Sortides pel poble

-Sortida a una platja

-Passeig pel bosc

-Passeig pel camí de cavalls

-Assistència a alguna representació teatral, de cinema, musical…

-Sortida a la piscina municipal

-Sortides motivades pels temes treballats

-Programa Educam en valors en l’esport. (Consell Insular)

Sortides conjuntes de cicle:

• Visites al Geriàtric

• Sortides pel poble

• Sortida a una platja



• Passeig pel bosc

• Passeig pel camí de cavalls

• Assistència a alguna representació teatral, de cinema, musical…

• Sortida a la piscina municipal

• Sortides motivades pels temes treballats

4t

-Sortida camí de cavalls Binimel.là-Cala Barril

-Joc dels rastres pel bosch d’Alforí de dalt

-Naveta des Tudons

-MUSEU DE MENORCA. Els mosaics romans.

-Colònies, Càmping de Son Bou

-Promoció judo i atletisme divertit

5è A i B
-#Ona outdoor l’esport és per tothom
-Volei
-Museu de Menorca
-Astronomia
-Iniciació a la robòtica
-Taller Mira
-Xerrada: Els perills d’internet. Policia tutor
-Cafar El pont d’es Bosc
-Cafar Orientació
-El Barranc d’algendar
-Taller d’escacs
-Educació vial
-Mar i Vela. Club Nàutic
-Piscina
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6è A i B

- Camp d’Aprenentage de Cavalleria: Interpretació del paisatge i relleu (l’Enzell)

- Xerrada: Els perills d’internet. Policia tutor

- Visita Far de Cavalleria

- Glosat. Programa Salut Jove.

- Un ball d’hormones em fa ballar el cap. Programa Salut Jove.

- Taller resolució de conflictes

- Educació vial

- Viatge d’estudis.

- Fort de Malborough o La Mola

     - Visita a l’IES.

- Piscina

- Activitat Mar i Vela. Club Nàutic.

- Promoció ciclisme i bàsquet

Sortides conjuntes de cicle:

-Sortida Camí de Cavalls: Binimel.là - Cala Barril

Sortides i altres activitats:
1Visites a exposicions d'art as Mercadal o a un altre poble

2Sortides motivades pels temes treballats.

3Assistència a alguna representació teatral, de cinema, musical, exposicions...

4Activitats amb el geriàtric i el centre de dia des Mercadal.

5Piscina municipal



b) Activitats extraescolars

Donat que al poble hi ha una gran varietat activitats organitzades per diferents entitats del poble, com
són: música, bàsquet, futbol, tennis, dansa,… aquests darrers anys l’APIMA ha ofert menys activitats
d’aquest tipus. Aquest any no n’ha ofertada cap.

Annex III. Estat de les instal·lacions i equipaments

●A principi de curs hem tingut l’ajuda de la brigada de l’Ajuntament per emblancar els baixos de les aules,
fer trasllat de mobiliari, penjar algunes pissarres i suros, etc.

●A algunes aules cada any hi ha goteres, a les quals no s’hi ha trobat solució definitiva. Cada vegada que
apareixen la brigada de l’ajuntament ha de venir a arreglar-les. El que és sol fer és posar-hi una pintura
aïllant que dura més o manco tot el curs.

●Aquest estiu passat s’ha fet una revisió a la porxada de les aules modulars.

●S’ha revisat el fals sostre d’una aula de la plant baixa de l’edifici de primària.

●S’han  podat  tots  els  arbres  del  pati,  ja  que  molts  d’ocells  hi  dormen i  hi  ha  una  quantitat  molt  gran
d’escrements amb la brutesa i falta d’higiene que això comporta.

Altres actuacions que queden pendents són:

●Intentar millorar l”estètica dels espais comuns.

●Millorar la neteja i el manteniment en general.

●Posar tendalls al pati d’infantil.

●Protegir les portes d’infantil per evitar engrunades.
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Annex IV. Acta d’aprovació dels aspectes educatius de la PGA per part del claustre



Annex V. Certificat d’aprovació de la direcció
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Annex VI. Acta del Consell Escolar


