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1.- Valoració i anàlisi de l’evolució del rendiment acadèmic de l’alumnat durant el
curs.
El seguiment de l'evolució del rendiment acadèmic de l'alumnat s'ha realitzat a les
reunions d'etapa dels equips i a les sessions d'avaluació.

infantil primària

UEECO

secundària

total
1r cicle 2n

cicle 1r 2n 3r 4t

alumnes 70 75 78 4 29 23 28 21 328

NEE/NESE 1/2 3/3 6/10 4/0 0/7 2/3 1/4 0/9 17/38

repeticions 0 0 0 0 0 1 0 0 1

1 matèria
suspesa 0 0 0 0 0 0 3 0 3

2 matèries
suspeses 0 0 0 0 0 0 1 4 5

3 matèries
suspeses 0 0 0 0 0 0 0 1 1

4 o 5
matèries
suspeses

0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 o 7
matèries
suspeses

0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 o més 0 0 0 0 0 0 0 0 0

total
suspesos 0 0 0 0 0 0 4 5 8

Matèries - - - Matemàtiques, física i química,
biologia i geologia, llengua
castellana i literatura
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2.- Grau de compliment dels objectius de l’àmbit pedagògic, organitzatiu i de gestió i
propostes per a la seva millora

CLAUSTRE

OBJECTIUS Grau (1-4) Observacions Propostes per al
curs següent

Adaptar
l’organització del
centre i la planificació
pedagògica a la
situació actual,
seguint el pla de
contingència i
pendents de noves
instruccions que
puguin sorgir.

4 Ens hem adaptat als múltiples
canvis que Conselleria ha anat
fent al llarg de curs. A mesura
que els protocols s’han anat
flexibilitzant fins arribar a la
normalitat actual, hem anat
recuperant algunes activitats i
propostes del nostre projecte:
trobades intercicle, obertura de
pati o campaments i
apadrinaments.

Els successius canvis de
normativa no ens han permès
fer previsions amb l’antelació
que haguéssim volgut. Aviat ens
hem adaptat i hem tornat a
estones de normalitat. Valoram
molt positivament haver-ho
pogut fer.

A secundària no s’han pogut fer
cap dels tres viatges d’estudis
planificats. Quan es varen
autoritzar les pernoctacions, ja
només poguérem organitzar
una estada dins l’illa amb els de
quart.

Si la situació
sanitària ho permet,
recuperar de manera
global el nostre
projecte pedagògic.

Tornar a fer els
viatges de segon i
quart d’ESO i
realitzar-ne un amb
tercer per
compensar que
enguany no hi han
anat.

Establir el 5è
centenari de la
primera volta al món
de
Magallanes-Elcano
com a eix central i
comú per a tot el
centre, que ens
servirà de lligam
entre tots els grups
de l’escola, molt
important enguany,

Infantil:3
Primària:

3,5
ESO: 2

Infantil: com a etapa la feina
ha estat acordada, continuada i
enriquidora. Com a claustre no
hem pogut compartir el
projecte més enllà de les
propostes conjuntes que han
suggerit els departaments,
comissions i grups de treball.
Les valoram com a
engrescadores, innovadores i
creatives.
Primària: la comissió de
biblioteca, el departament de
matemàtiques i el grup de

Infantil i primària:
donar més visibilitat
a les tasques d’aula,
cercant espais i
moments
d’intercanvi.

Secundària:
treballar-ho des de
les tutories i
compartir propostes
per tal d’augmentar
la participació.
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en què el contacte
presencial es veurà
molt limitat.

treball de festes han fet
propostes relacionades amb el
fil conductor. A les aules també
s’ha treballat dins cada grup,
però no s’ha compartit entre
cicles i etapes. Les restriccions
no ens ho han permès.
Secundària: la implicació de
l’etapa en el fil conductor és
sempre minsa i anam a remolc
de les altres. A banda dels
noms de classe i algunes
activitats puntuals des d’alguna
matèria, no s’han fet activitats.

Reorganitzar les
comissions de treball,
marcant una
diferència entre
comissions i
departaments, els
quals fan referència
a continguts
curriculars i són
grups dinamitzadors
de tasques, projectes
i trobades
pedagògiques, per la
qual cosa s’ha
reconvertit la
comissió de
matemàtiques en un
departament i s’han
creat els de llengua i
medi. Mantenir les
comissions de
biblioteca i
convivència i eliminar
la de festes per
establir grups
puntuals de treball.

4 Hem establert grups estables
de feina, s’han fet reunions
periòdiques, s’han dinamitzat
propostes de claustre i s’ha
iniciat el disseny de línia de
centre.
Valoram positivament aquesta
nova organització, tot i que el
fet de ser un claustre petit fa
que ens sobrecarreguem i
haguem de prioritzar i regular
esforços. La feina que suposa
formar-hi part és molta.
Valoram positivament que hi
hagi docents de les tres etapes
a cada un dels grups.
Les hores de dedicació fora
d’horari lectiu suposen un altre
extra, tot i que és ben necessari
continuar avançant. La
dinamització de tasques,
projectes i trobades
pedagògiques no és senzilla en
departaments novells.
A final de curs, alguns temes
tractats pels grups s’han aturat
en espera de més informació
sobre els canvis que suposarà
la LOMLOE.

Infantil: decidir si
prioritzam assignar
hores d’addicional de
l’etapa a aquests
grups de feina,
minvant els suports
dins l’aula.

Primària: mantenir la
nova organització.

Secundària:
continuar, adaptar i
actualitzar la feina
feta d’acord amb la
nova llei.

Tenir cura dels
aspectes d’educació
emocional i de
relació entre els
membres de la

Infantil: 3
Primària: 4

ESO: 4

Infantil: hem atès les
necessitats individuals i grupals
dels infants de la nostra etapa i,
tan aviat com ha estat possible,
hem recuperat els espais
d’intercanvi i obertura

Infantil: continuar
aquesta atenció a
l’alumnat i dedicar
més atenció a les
necessitats de l’equip
docent.
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comunitat educativa,
tenint en compte la
situació viscuda i
l’organització actual,
que limita molt la
interacció.

d’activitats als diferents
membres de la comunitat
educativa. Aquesta situació ha
afegit pressió i moments
estressants per a l’equip docent;
sentim la necessitat de baixar
intensitat i recuperar
dinàmiques més tranquil·les
d’anys anteriors.
Primària: hem intentat
recuperar al màxim la
normalitat tot d’una que la
normativa ho ha permès. No
hem aconseguit fer trobades
per mantenir vincles de
poligrups, hem dedicat esforços
a fer grup.
Secundària: a pesar que el
primer i segon trimestre han
estat més complicats, hem
tengut en compte els aspectes
emocionals. Hem estat
pendents de l’alumnat confinat,
amb comunicació constant i
elaborant un full de tasques
setmanals perquè perdessin el
mínim.
Hem recuperat la festa de
carnaval, que va coincidir amb
el final de les màscares a
l’exterior.

Primària: recuperar
l’atenció habitual
sense noves
limitacions ni
restriccions.

Secundària: en cas
de baixa d’un
alumne, no mantenir
el full de tasques
setmanal, perquè, si
està malalt, no pot
fer feina. Aquest serà
excepcional en els
casos de mitjana o
llarga durada en què
l’alumne pugui fer
feina.

Facilitar la tasca
mitjançant l’entorn
virtual
d’aprenentatge.

Tenir cura de la part
emocional
mitjançant
telefonades, correus
o videoconferències
per part del tutor/a.

Planificar i
desenvolupar accions
directes de
l’orientador del
centre dins les aules
per tal de millorar
l’educació emocional
dels infants, ja que
preveim que serà
més necessari que
mai ateses les
circumstàncies
actuals.

Infantil: 2
Primària: 4

ESO: 2

Infantil: s’han fet dues
intervencions grupals a l’etapa,
una a 4 anys i una a 5 anys, i
s’han atès quatre demandes
individuals.
La intervenció de l’orientador
ha d’anar guiada pel tutor, a
causa del distanciament
d’aquest amb la nostra etapa.
Primària: s’ha creat una
planificació de tallers
d’educació integral. S’ha fet
intervenció directa a alguns
grups prioritzant les necessitats
que han anat sorgint i s’han fet
les valoracions sol·licitades,
incloses algunes pendents del
curs passat.

Infantil: participar
més del dia a dia,
guanyar presència i
oferir una proposta
més globalitzada per
atendre les
necessitats
emocionals dels
infants de l’etapa.
Realitzar accions
més preventives.

Primària: tenir en
compte els grups
que no han tengut
aquesta intervenció.
Continuar prioritzant
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Secundària: al final només s’ha
fet una xerrada sobre persones
trans i un taller d’amor romàntic
a tercer d’ESO.

les necessitats que
sorgeixin.

Secundària:
fomentar accions
directes de
l’orientador dins
l’aula.

Participar a la
formació de “Cap a la
coeducació” i fer la
transferència al
claustre per
implementar-la al
projecte educatiu de
centre.

Infantil: 4
Primària: 4

ESO: 3

Quatre membres del claustre
han fet la primera part de la
formació, dos membres
d’infantil, l’orientador i la cap
d’estudis d’infantil i primària.
S’ha elaborat el diagnòstic de
centre.

Dur a terme la
segona part.

Redactar el Pla de
coeducació.

EQUIP DIRECTIU

OBJECTIUS Grau (1-4) Observacions Propostes per al
curs següent

1. Promoure
estratègies i facilitar
recursos que
afavoreixin la
innovació i la inclusió
en la tasca docent.

4 S’ha fet un recerca de diferents
ponents i formadors que duran
a terme dues formacions en
relació a l’aplicació de la nova
llei educativa LOMLOE:

- Formació DUA
- Disseny de situacions

d’aprenentatge.

L’equip directiu ha disposat dels
recursos organitzatius
sol·licitats per diferents
membres del claustre per
realitzar formacions i
col·laboracions diverses amb
altres entitats que comporten
un procés d’innovació i inclusió.

Per altra banda, s’ha sol·licitat
la renovació de l’acord de
centre col·laborador de la UIB,
la qual atén de manera directa
els dos aspectes als que fa
referència aquest objectiu.

Dur a terme les
formacions
programades.

2. Establir un pla de 3 S’ha duit a terme la revisió de Continuar amb
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revisió, actualització i
publicació dels
documents oficials
del centre.

l’estat dels diferents documents
oficials de centre. S’ha establert
un calendari d’intervenció, s’ha
actualitzat normativa, s’han
assignat responsables, s’ha
elaborat la diagnosi de centre
d’igualtat i coeducació i s’ha
iniciat l’actualització del pla de
convivència i el pla digital de
centre.

l’actualització
d’aquests documents
establerta en el pla
de revisió elaborat.

3. Revisar i
actualitzar
l’estructura, el
contingut i el disseny
de l’actual pàgina
web i actualitzar els
criteris de
funcionament de les
xarxes socials.

4 Després de la primera reunió de
coordinació amb l’equip
informàtic i l’equip de xarxes,
l’equip directiu va assumir el
manteniment, actualització i
edició de l’actual pàgina web.

Un cop feta l'avaluació tècnica,
estructural i de continguts
d’aquesta, l'equip directiu,
assessorat per l’equip
informàtic, va sol·licitar la
creació i  el disseny d’una nova
pàgina web al Consell Rector
de la cooperativa.

S’ha fet la selecció de l’empresa
que durà a terme el canvi, s’ha
demanat una subvenció, s'han
fet diferents reunions de
coordinació i estam en ple
procés d’elaboració i disseny.

Pel que fa a les xarxes, s’ha
continuat publicant a Facebook
i Twitter, amb la col·laboració
de dos membres del claustre.

Continuar fent feina
en el disseny
definitiu, formar les
persones
encarregades de
l’edició i presentar-la
a la resta de la
comunitat educativa.

Ampliar les xarxes
socials amb la
intenció d’arribar a
crear un compte
d’Instagram.

4. Acompanyar i
vetllar per les
necessitats dels
diferents
departaments
constituïts en aquest
curs.

3 L’equip directiu ha estat en
contacte amb els coordinadors
dels diferents departaments,
s’han reunit per valorar
l’evolució i el funcionament
d’aquests i ha oferit suport i
alternatives organitzatives que
en facilitin la tasca.

Continuar amb
aquest
acompanyament i
vetllar per les
necessitats que
sorgeixin al llarg del
curs vinent.

Sistematitzar les
trobades de
coordinació.
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Facilitar aspectes
organitzatius i
formatius dels seus
membres.

5. Facilitar, organitzar
i gestionar els
objectius comuns
acordats a la PGA.

4 Per a aquest equip, ha estat
prioritari mantenir una visió
global de les necessitats del
centre i atendre les demandes
de cada etapa.

El fet que les cap d’estudis
assisteixin a les reunions
d'etapa i cicle i que facin arribar
a l’equip directiu les diferents
necessitats ha contribuït a
aquest objectiu. La coordinació
dins l’equip ha resultat efectiva,
ràpida i resolutiva. El ritme de
feina és intens i els aspectes a
tenir en compte són molts i
diversos.

Mantenir els aspectes
organitzatius que ens
han resultat útils,
modificar aquells que
no han estan ben
valorats pels
diferents equips i
acompanyar l'equip
docent en la
consecució dels
objectius que es
proposin per al
proper curs.

INFANTIL

OBJECTIUS Grau (1-4) Observacions Propostes per al
curs següent

Continuar amb la
implementació i
afermament del nou
sistema d’avaluació,
readaptant-lo a la
situació organitzativa
actual (plans
personals, estructura
de l’informe).

4 Hem continuat desenvolupant
el projecte d'avaluació. Hem
donat molta més presència als
plans personals dins les aules,
els hem revisat amb els
alumnes i hem compartit els
canvis i evolució amb les
famílies a través de diferents
canals de comunicació.
Els hem assignat un lloc
rellevant en els documents
d’avaluació. Per primera
vegada, hem inclòs a l’informe
la valoració del pla que han fet
el infants.

Per altra banda, hem dissenyat
uns quaderns d’observació de
cada alumne, compartits amb
tot l’equip docent de l’etapa. La
valoració que en feim no és del

Concretar i acordar
dates de revisió
sistematitzada del
pla, des dels tres
eixos d'avaluació que
proposam: infants,
mestres, famílies.
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tot encertada, l’eina no ha
acabat de resultar tan útil com
pensàvem.

Cercar noves eines,
estructures i
agrupaments que
ens permetin
recuperar part de
l’essència del nostre
projecte,
adaptant-nos a la
situació actual (hort
infantil, aules
polivalents, espais
comuns i espais de
treball i ambients).

2 No hem estat capaços
d’assolir-ho per organització
d’espais i horaris. La
polivalència dels espais amb
ràtios tan altes és dificultós.

Un cop ens van permetre
l’intercanvi amb altres grups,
vàrem intentar dedicar un
capvespre d’espais. Ho vàrem
mantenir al llarg d’un mes i
vàrem decidir aturar-ho per
necessitats de la programació
i per la finalització de les hores
de Fundació.

Retornar a
l’organització
anterior a les
restriccions, amb
algunes adaptacions,
recuperant ambients,
tallers, projecte
d’apadrinaments…

Seguir treballant en
mecanismes de
coordinació
pedagògica que ens
funcionaren el curs
passat i afegir-ne de
nous (taula de
planificació
setmanal,
programacions
compartides per
treballar les diferents
capacitats…).

3 Valoram molt positivament les
programacions setmanals
compartides, ja que permeten
estructurar i compartir
informació a tutores, suports i
addicionals.
Pel que fa a la creació de
documents amb
programacions d’activitats, s’ha
fet de manera més sistemàtica
als tallers de matemàtiques i
algunes activitats de llengua.
També en activitats més
puntuals d’altes àrees.

Continuar amb les
planificacions
setmanals
compartides, i seguir
fent rebosts de
propostes, les quals
anirem enllaçant a
les planificacions.

Donar visibilitat i
acostar a les famílies
allò que els seus fills i
filles viuen en el dia a
dia dins l’aula
(activitats, tallers,
propostes…) i fer-ne
difusió a través de
diferents eines ja
existents o de nova
creació (augmentar
l’ús de l’agenda i
reajustar el Batiport
a la nova
organització).

4 Hem fet molta feina a través
del Google fotos, i tenim
constància del seguiment que
n’han fet les famílies.
Els plafons dels espais comuns
han anat acompanyats de
documentació, tal com
acordàrem. Les famílies de 3 i 5
anys, a causa de les entrades
esglaonades i circuits, no hi han
tengut un accés fàcil.
Pel que fa a l’agenda, amb els
més petits ens resulta més fàcil
fer un correu. Tot i això val la
pena posar en valor el que
significa com a eina per

Continuar en la
mateixa de línia de
feina, la qual ens
permet tenir una
comunicació àgil
amb les famílies.

Tenir en compte l’ús i
dinamització del
Batiport, que
consideram una
bona eina de
comunicació i
documentació, tot i
estar pendents de
com serà el disseny
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treballar l’autonomia i la
comunicació amb les famílies.
L’estructura del Batiport es va
actualitzar a principi de curs,
s’han afegit alguns continguts, i
ha servit d’eina de comunicació
en els moments de
confinament de grup.

de la pàgina web.

PRIMÀRIA

OBJECTIUS Grau (1-4) Observacions Propostes per al
curs següent

Establir un pla d’acció
amb propostes
lúdiques per al temps
d’esbarjo de l’alumnat
que ha vist reduïdes
les seves capacitats
d’ocupació i moviment
als diferents espais, ús
de materials i
possibilitats de joc.

1 Les intervencions acordades el
curs passat al pati Nou han
sumat zones i propostes de joc
que s’han aprofitat moltíssim.
La roda del migdia amb més
estones de pati Nou per al
segon cicle ha estat un èxit.
S’ha comprat material a primer
cicle. En el moment d’unificar
zones de pati, ha costat més el
seu bon ús.

Recuperar el mateix
horari de pati per a
tota l’etapa.

Disposar d’un espai
de jocs de taula.
Davall els bancs de
la pèrgola es podrien
posar unes portes i
emprar per
guardar-los.

Fer més propostes al
pati Gran. Potser
s’hauria de destinar
una part del
pressupost de les
diferents etapes. Una
cooperativa
d’alumnes podria
ajudar a estirar el
projecte.

Donar visibilitat i
acostar a les famílies
allò que els seus fills i
filles viuen en el dia a
dia dins l’aula
(activitats, tallers,
propostes…) i fer-ne
difusió a través de
diferents eines ja
existents o de nova
creació.

3 El Batiport ha estat viu a primer
cicle.
Al Facebook s’han anat fent
algunes publicacions.
S’han recuperat estones
compartides amb famílies dins
l’aula, una vegada les
restriccions ens ho han permès.

Sumar més estones
de les famílies dins
l’escola.
Augmentar
propostes
pedagògiques a
xarxes.
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A primer cicle,
continuar avançant en
la millora de
l’avaluació, posant
èmfasi en
l’aprenentatge de
l’autoavaluació dels
infants.

3 S’ha iniciat el pla personal i s’ha
planificat com fer-ho als
diferents cursos.
En acabar els tallers i els
ambients, l’alumnat n’ha fet el
registre i la valoració. Hauríem
de dedicar-hi més temps.

Continuar amb el pla
personal i emprar un
document guia
perquè el consultin
en els moments
d’autoavaluació.

A segon cicle, establir
una estructura per a
cada nivell quant a la
formació dels infants
en relació a l’ús de les
noves tecnologies
(coneixement i ús).

1 No s’ha fet durant aquest curs. Redactar un
document en què
quedi recollit.

Continuar donant
estructura en la
manera de fer arribar
la informació de
l’avaluació a les
famílies.

4 Hem mantengut l’estructura del
curs passat i es va explicar a les
reunions de famílies d’inici de
curs.
Estam satisfets de la informació
que els feim arribar.
El retornament del qüestionari
del primer trimestre per part de
les famílies continua costant.

Trobar sistemes per
augmentar la
participació de les
famílies en
l’avaluació.

SECUNDÀRIA

OBJECTIUS Grau (1-4) Observacions Propostes per al
curs següent

Adaptar-nos a la situació actual
de la pandèmia, que té mesures
menys restrictives que el curs
passat, però encara no hem
tornat a la normalitat. Entre
altres coses, reprendrem les
ponències, xerrades o activitats
d’organismes externs al centre,
recuperarem els dos viatges
d’estudis de 2n i 4t i en durem a
terme un altre amb el grup de 3r
d’ESO per compensar el perdut el
curs passat.

3 Hem assolit aquest
objectiu, però en
potència. Fins i tot
havíem preparat els
viatges, però finalment
no han estat possibles
perquè es va mantenir
la prohibició de fer
pernoctacions fins a
mitjan curs.

Reprendre els
viatges d’estudis,
excepcionalment
també el de tercer.
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Fer una valoració de l’entorn
virtual d’aprenentatge que usam
actualment (Moodle) i decidir si
volem seguir amb la darrera
versió d’aquest o canviar a un
altre entorn. Per això, els
membres de l’etapa es formaran
en altres entorns per conèixer-ne
les característiques i possibilitats.

4 Aproximadament la
meitat de l’equip s’ha
format en Classroom,
s’ha creat un document
per comparar les dues
plataformes, s’ha fet
una reflexió contínua
durant tot el curs en
diferents reunions
d’etapa, s’ha consultat
a l’alumnat, s’han fet
proves amb la nova
versió de Moodle i
finalment s’ha pres la
decisió d’usar el Moodle
4.

Trobar temps per
dedicar al traspàs
de continguts i a la
familiarització amb
la nova versió.

Reprendre l’organització original
dels projectes interdisciplinaris,
retornant a les sis hores
setmanals, i continuar
millorant-los i enriquint-los,
alhora que en descartarem
alguns i en crearem de nous
d’acord amb les especialitats del
professorat d’aquest curs.

4 Hem assolit totalment
aquest objectiu, amb
molt bones valoracions
d’alumnat i professorat.
Recuperar les sis hores
setmanals a tots els
cursos ha afavorit el
bon desenvolupament
dels TMD. Valoram molt
positivament la sessió
de l’horabaixa.
El fet que siguin
parelles de professors
que canvien a cada
projecte fa, entre altres
coses, que es produeixi
un enriquiment.

Mantenir la
mateixa
organització i
també la sessió
dels dimecres
capvespre.

Continuar amb la segona fase
del consens i recull del conjunt
d’estratègies digitals usades
arran de la situació actual o de
cara al futur.

1 La situació ha canviat i
l’actualització d’aquest
document ja no s’ha fet
tan necessària. S’han
establert altres
prioritats, tot i que s’ha
continuat fent ús de les
estratègies digitals.

Elaborar un Pla
Digital de Centre
que reculli
objectius i
estratègies digitals.

Continuar amb l’actualització del
PAT, en què s’ha d’incloure el Pla

1 No s’ha fet. Integrar el PESI
dins el Pla de
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d’Educació Sexual Integral. coeducació i
aquest dins el Pla
de convivència. La
Conselleria ha
establert que el
programa Amb
tots els sentits és
obligatori per a
tots els centres i
totes les etapes.

EQUIP DE SUPORT

OBJECTIUS Grau (1-4) Observacions Propostes per al curs
següent

Establir el pla
estratègic de com
ha de ser l’aula
UEECO. 3

S’ha iniciat un document
amb la concreció curricular
de l’aula. Aquesta feina s’ha
fet de manera quinzenal.
S’han iniciat també unes
reunions de coordinació
amb el SAD per millorar les
aules UEECO.

Acabar el document i
adaptar-lo a la nova
normativa LOMLOE.

Continuar amb les reunions
del SAD.

Realitzar una
formació i recollir
documentació
sobre el model
DUA.

3

S’ha fet formació a nivell
individual (reunions EOEP).
L’equip té una carpeta
compartida amb
documentació relativa al
DUA.

Continuar amb la formació
de claustre i també
específica per a l’equip de
suport, si cal.

Establir mesures
de detecció de
dificultats de
lectura
comprensiva.

2
S’ha fet una actuació
intensiva de velocitat lectora
a 4t de primària, en què hi
havia indicis clars de
dificultats en aquest sentit.

Iniciar un protocol de
detecció d’habilitats
lectores (comprensió,
velocitat...) en el 2n cicle de
primària.

SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA

OBJECTIUS Grau (1-4) Observacions Propostes per al
curs següent

Atendre les
demandes 3

S’ha pogut atendre la pràctica
totalitat de les demandes.

Millorar la
coordinació del servei
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d’assessorament
de les famílies,
tutors i alumnes,
posant un esment
especial a les
consultes
relacionades amb
la COVID-19 i la
seva afectació.

a secundària.

Donar a conèixer
l’existència
d’aquest servei del
SAP a les famílies
de nova
incorporació.

2 Aquest objectiu és especialment
necessari per a famílies
nouvingudes.

Informar de
l’existència del servei
a la primera reunió
amb famílies.

Continuar amb
l’actualització del
material
d'avaluació i dels
recursos de què
disposa el SAP
amb orientació,
suport i nous
equips EOEP.

2 En aquest curs, el servei ha
adquirit una prova d’avaluació de
les capacitats molt costosa però
imprescindible.
També s’ha augmentat el
contingut del drive compartit amb
EOEP.

Continuar amb
aquest objectiu amb
eines digitalitzades.

Complementar les
necessitats del
servei d’orientació.

4 Aquest servei complementa la
manca d’hores de què disposa el
departament d’orientació per
dotació de la Conselleria.

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES

OBJECTIUS Grau
(1-4)

Observacions Propostes per al curs
següent

Constituir el nou
departament de
matemàtiques i
continuar la tasca
de revisió de la línia
metodològica de
centre.

4 La comissió de matemàtiques,
constituïda el curs 2019/2020, ha fet
una migració cap a departament.
N’han format part un membre de
cada cicle/etapa, la qual cosa ha
afavorit una mirada global del
projecte. A l’etapa de secundària,
s’ha iniciat el projecte d’Innovamat
a 1r d’ESO i s’han introduït tasques
riques als altres cursos.

Continuar amb la
revisió, adaptada a
la nova llei
educativa.
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Compartir i
dinamitzar el
projecte matemàtic
amb el claustre.

3,5 A Infantil i 1r cicle de primària, s’han
compartit les programacions amb
l’equip de mestres. També s’han
realitzat tallers i sessions dirigides
pels membres del departament i
compartides amb altre personal.

Hem celebrat per primera vegada
el Dia de les Matemàtiques (12 de
maig), proposant diferents tipus
d’activitats amb la intenció que hi
participàs tota la comunitat
educativa (treballadors, alumnes i
famílies).

Donar continuïtat a la
celebració de la diada
matemàtica.

Continuar col·laborant
i compartint el
projecte matemàtic
amb els membres del
claustre.

Visibilitzar el
projecte matemàtic
a les famílies i altres
entitats vinculades.

4 Pel que fa a les famílies, a més a
més de la celebració ja esmentada,
s’han publicat els vídeos d’infantil i
de 1r cicle, consistents en una
passejada per la base del bloc de
Nombres. La col·laboració de Simó
Mateu (exalumne i pare de l’escola)
ha oferit qualitat tècnica i
coneixements audiovisuals. S’ha
redactat el guió, amb la selecció
d’activitats i material del vídeo del
2n cicle i, durant l’estiu, se’n durà a
terme l’enregistrament i l’edició.
Altres entitats:

- Formacions del CEP de
Manacor: CEIP Juníper Serra
i FIC Calonge, s’Horta i
s’Alqueria.

- Visita de mestres de Son
Carrió.

- Comunicació a les III
Jornadas sobre materiales
para el aula de
matemáticas.

Recuperar trobades
presencials amb les
famílies.

Continuar amb la
relació amb altres
entitats, que
consideram una tasca
enriquidora, ja que
suposa una revisió
constant, a més a
més d’obrir-nos a
l’exterior. Agraïm la
facilitat per part de
l'escola per dur a
terme aquests
intercanvis, tot i que,
en ocasions,
coincideixin amb
l’horari del centre. A la
vegada, però,
suposen una inversió
de temps elevada.

Actualitzar la
formació dels
membres del
departament.

2 Un membre del departament ha
realitzat formació oficial. Tots els
membres han continuat la formació
de manera individual.

Aprofitar
l’assessorament
d’Innovamat per fer
formació.

Col·laborar i fer el
seguiment de les
programacions
d’aula.

4 No ha estat una col·laboració, ja
que han estat els membres del
departament els qui han assumit la
programació, a excepció de 1r
d’ESO.
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Altres activitats que el departament voldria destacar:
- Hem gestionat la reserva d’activitats amb CentMat: Matemaleta menuda (infantil),

Matemaleta petita (1r cicle). A més a més, a infantil  s’ha duit a terme un taller de
contacontes.

- Els alumnes des de 5è de primària fins a 4t de secundària han participat a les proves
Cangur 2022.

- Hem compartit informació amb algunes famílies de 6è de primària i 1r de secundària
del programa EstalMat, orientat a desenvolupar les capacitats i habilitats en
matemàtiques dels nins i nines amb especial talent en aquest camp.

- Hem participat en l’elaboració i la correcció de les proves CLOM (competència
logicomatemàtica) per accedir als estudis universitaris del grau d’educació infantil i
educació primària.

DEPARTAMENT DE LLENGÜES

OBJECTIUS Grau
(1-4)

Observacions Propostes per al curs
següent

Descriure el
tractament dels
quatre blocs de
contingut (expressió i
comprensió escrita i
lectora) a totes les
etapes per detectar
les necessitats del
centre.

3 Vàrem encetar aquesta tasca
mirant de temporalitzar els
continguts des d’infantil fins a
ESO per assegurar la continuïtat
dels aprenentatges de llengua,
però, en arribar la LOMLOE, ens
aturàrem perquè els blocs de
continguts ja no són els
mateixos.
Així i tot, hem deixat elaborada
una taula amb les competències
específiques, els criteris i sabers
bàsics, per cicles, des de 1r cicle
de primària fins a tota la
secundària, amb els nous blocs.

Partint de la nova taula
(competències
específiques, sabers
bàsics, criteris
d’avaluació) i dels
acords de les etapes,
establir la
temporalització afegint
els acords concrets
que, com a escola, es
prenguin en relació a
l’aprenentatge de les
llengües.

Elaborar activitats de
dinamització
lingüística que vinculin
tota la comunitat
educativa.

3 N’hem organitzat una: una versió
del paraulògic a partir de la
paraula “carnestoltes”. La
resposta de les diferents aules va
ser molt bona i pensam que la
proposta va afavorir la
participació de petits i grans.

Cercar noves
propostes,
planificar-les i
temporalitzar-les des
de principi de curs.

Establir línies
metodològiques per
al tractament de les
llengües.

1 No hem pogut assolir aquest
objectiu perquè la magnitud del
primer, necessari per envestir
aquest, ha suposat debat,

Establir aquesta línia
metodològica a partir
de la nova proposta de
programació LOMLOE
per assegurar la
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reflexió i un repte d’estructura
molt potent.

continuïtat dels
aprenentatges de les
llengües.

Observacions:
- Hem vist la necessitat d’una formació específica. L’expert universitari en llengua ja no

s’ofereix i, en els darrers anys, no semblava tenir la qualitat d’altres formacions.
- No descartam continuar amb formacions puntuals i ens agradaria reprendre la

proposta de contacte amb l’escola de Perú per conèixer de primera mà el seu projecte.

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES

OBJECTIUS Grau
(1-4)

Observacions Propostes per al curs
següent

Estructurar, donar una
seqüenciació i
continuïtat als
diferents continguts,
cercant un línia de
centre.

2 Hem iniciat la feina posant en
comú els continguts dels
currículums actuals, i cercant
uns eixos que serveixin de fil
conductor. Hem aturat a
l’espera de la publicació dels
nous currículums de la LOMLOE.

Seguir amb aquesta
tasca quan tenguem
els currículums i
organització LOMLOE
definitius.

Donar un caire més
pràctic a l’hora de
treballar els
continguts. De base
manipulativa a base
teòrica.

2 No l’hem desenvolupat de
manera formal a causa del
gran volum de feina que ens ha
duit l’anterior objectiu.

Cercar eines i
activitats en què
puguem compartir
experiències entre els
diferents nivells.

2 Valoram de manera molt
positiva els moments
d’intercanvi metodològic que
han permès les trobades del
departament.

Elaborar un rebost de
propostes, un cop
enllestit el primer
objectiu.

Millorar la
comunicació i
coordinació a l’hora de
programar seguint
una lògica evolutiva
del coneixement.

2 Un cop haguem pogut dur a
terme el primer objectiu,
podrem posar aquest en marxa.

Un cop fet l’anàlisi de
necessitats, anar
pautant objectius
assumibles de feina.

4 Hem prioritzat la tasca de crear
un fil conductor comú (objectiu
1) del qual partir per dur a
terme la resta d’objectius.
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Actualitzar la formació
dels membres del
departament.

Valoram positivament la
formació recent d’en Borja al
curs d’actualització universitària
en l’ensenyament de la ciència,
el qual ens ha aportat recursos i
punts de vista actualitzats sobre
aquest àmbit.

Iniciar la tasca amb les
formacions de centre
referents a la LOMLOE.
Sempre és desitjable,
dins la mesura de les
possibilitats i
necessitats detectades,
aprofundir en la
formació dels
membres.

Col·laborar i fer el
seguiment de les
programacions d’aula.

Cada membre del departament
està dins un dels cicles o etapa;
per tant, ja es fa càrrec o pot
col·laborar en la revisió i
actualització de les
programacions.

Observacions:
- Pensam que la prioritat serà l’adaptació als nous currículums, per després seguir la

feina de marcar la línia i metodologies comunes.
- Consideram que, per dur a terme la nostra tasca, sempre va bé disposar d’hores dins

l'horari lectiu, tot i que som conscients de les limitacions de recursos que tenim. Pensam
que el claustre ha de debatre a quines tasques prioritzam dedicar els recursos dels
quals disposam.

- També opinam que pot ser positiu dedicar els esforços del curs que ve al coneixement i
a l’adaptació dels cicles i etapes a la LOMLOE per, més endavant, reprendre la tasca
com a departament, seguint la feina iniciada aquest curs, ja adaptant-nos a la nova llei.

COMISSIÓ DE BIBLIOTECA

OBJECTIUS Grau
(1-4)

Observacions Propostes per al curs
següent

Reorganitzar el servei
de préstec de llibres.

4 El fet que tots els grups hagin
pogut retornar a la sala Gran
ha facilitat l’organització dels
préstecs. Hem tengut un
problema tècnic amb
l’Abiesweb, perquè s’han
esborrat alguns alumnes.

Continuar amb el servei
de préstec i solucionar
l’incident amb
l’Abiesweb.

Explicar l’ús del
programa de préstec
Abiesweb al claustre.

3 Se n’ha explicat el
funcionament a alguns
membres del claustre (1r cicle).
A infantil no s’ha fet. A 2n cicle

Explicar el
funcionament de l’Abies
a una reunió d’etapa.
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de primària i a ESO els jonquers
s’encarreguen del servei de
préstec.

Consolidar l’ús i
l’elaboració de
maletes literàries per
a l’etapa d’infantil i
l’aula UEECO.

2 Fins al 3r trimestre, la
normativa no ha permès
compartir material. El 3r
trimestre l’aula UECCO ha
demanat en préstec les
maletes.

Crear maletes, amb
diferents recursos, a
partir de les necessitats
que sorgeixin durant el
curs: fil conductor, sobre
emocions (la mort, etc.).

Continuar participant
al concurs literari de
l’escola i de la
UCTAIB, així com al
Recull de literatura
jove de l’Ajuntament
de Palma (alumnat
de secundària) per
promocionar
l’expressió escrita
creativa.

4 La participació dels alumnes ha
estat alta. Quant al concurs
literari de l’escola, hem tengut
60 participants. D’altra banda,
dels 15 textos que enviàrem al
certamen de la UCTAIB, set han
guanyat. Pel que fa al Recull de
literatura jove, s’han publicat
els textos d’un total de vuit
alumnes (se n’hi havien
presentat 15).

Continuar participant a
les diferents propostes
de creació literària.

Donar suport al fil
conductor que triï el
claustre.

4 Hem fet moltes propostes en
aquest sentit: el repte literari, la
decoració de la biblioteca, les
postals literàries de Sant Jordi,
l’exposició de llibres sobre
viatges…

Continuar aquest
objectiu.

Consolidar els clubs
de lectura a ESO, al
segon cicle de
primària i dinamitzar
aquests clubs al
primer cicle.

4 S’han fet amb bastant d’èxit a
3r de primària. Als cursos
superiors, és un projecte més
que consolidat. També hem
iniciat un club de lectura per a
treballadors i extreballadors,
activitat programada durant la
setmana de Sant Jordi.

Dur a terme la proposta
a 1r i 2n de primària,
amb diferents sistemes
(lectura compartida,
lectura en veu alta…).

Fer la formació
“Disseny del pla lector.
Biblioteques escolars”

4 Un membre de la comissió ha
fet el curs i ha participat a les
Jornades de Biblioteques
escolars, tant en una taula
rodona com en un taller.

Estar pendents de les
directrius de la
Conselleria a l’hora de
redactar aquest
document.

Observacions o propostes per al curs que ve
Pensam que hem de tornar a animar les famílies perquè col·laborin amb la comissió, ja sigui
amb activitats o amb el servei de préstec d’horabaixa. Tal vegada es podrien explicar els
objectius, el funcionament i les diferents propostes de la comissió en una reunió de l’AFA.
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Consideram que, a l’hora de realitzar i organitzar activitats i dinàmiques, ajuda molt el fet que
hi hagi membres de les diferents etapes. En aquest sentit, valoram positivament el fet que
n’Aina hagi format part de la comissió perquè ha aportat un plus de qualitat a la part visual i
plàstica de les nostres propostes.

Ens agradaria fer una selecció dels dibuixos elaborats amb la proposta sobre diccionari visual
nostrat, emmarcar-los i penjar-los a algun espai de l’escola, juntament amb el fragment
d’Acorar refet. Dubtam si posar-los a la sala Gran, a l’entrada o a l’escala de l’entrada de
l’escola.

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA

OBJECTIUS Grau
(1-4)

Observacions Propostes per al
curs següent

Dinamitzar jocs als patis i
alternatives d’oci.

1 A causa de l’inici de curs afectat
per la pandèmia, aquest objectiu
es va deixar per a un altre
moment.

Continuar amb
aquest objectiu, que
consideram
important.
Cercar idees anteriors
i proposar-ne de
noves.

Cercar nous espais de
trobada entre els
alumnes, famílies i escola.

1 Ha quedat pendent trobar
aquests moments o espais de
trobada.

Dinamitzar els
sociogrames a totes les
etapes.

3 S’ha fet a l’etapa d’ESO. A
primària també i s’han duit a
terme propostes de canvi per a
la seva implantació. A infantil
s’han fet a 4 i 5 anys.

Valorar les propostes
de canvi i/o millora
que s’han fet a través
de les etapes.

Fomentar accions
relacionades amb la
formació en l’àmbit de
coeducació.

3 Dos membres de la comissió
han fet formació específica
sobre coeducació. S’ha treballat
de manera conjunta amb
orientació en aquelles classes
que ho han requerit de cada
etapa.

Proposar la formació
de les famílies en
aquest aspecte.

Visualitzar, per a tot el
centre, un tema de millora
social, prevenció de
conflictes...

4
S’ha assolit aquest objectiu a
través de 3 trobades generals
amb implicació de tot l’alumnat
(28N, 8M, 2M).

Animar les famílies a
participar en
aquestes trobades,
ara que la situació
sanitària ens ho
permet.
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Proposar activitats i
dinàmiques per tenir cura
de la salut emocional del
claustre i de tota la
comunitat educativa

1
Per motius diversos, no hem
arribat a fer la caminada
conjunta de tot l’equip del centre
que hi havia prevista.

Proposar una
activitat per trimestre
per treballar la
convivència laboral
(esportiva, artística,
lúdica...).

COMISSIÓ DE SALUT ESCOLAR

OBJECTIUS Grau
(1-4)

Observacions Propostes per al
curs següent

Crear entorns escolars
saludables i el més
segurs possibles, tant
físicament com
emocionalment,
mitjançant mesures de
promoció de la salut,
prevenció i protecció
adaptades a cada
etapa educativa.

3 Intentam oferir entorns escolars
saludables físicament i
emocionalment des dels diferents
àmbits d’intervenció, claustre, etapes,
tutories, departament d’orientació
servei de cuina i menjador. Es
promouen hàbits saludables d’higiene,
alimentació i gestió emocional, tot i
que, durant aquest curs, no s’ha fet
cap proposta específica en aquest
sentit.

Oferir
assessorament i
recursos per
garantir un entorn
saludable i segur.

Vetllar i promoure
l’aplicació adequada
dels protocols
d’actuació en matèria
de salut escolar que
s’estableixin per part de
la conselleria
competent en matèria
d’educació i la
conselleria competent
en matèria de salut
pública.

4 S’han actualitzat protocols
d’intervenció individual.
S’ha revisat la medicació
d’emergència dels alumnes
S’han inclòs nous alumnes dins el
programa d’alerta escolar.
S’ha informat a les tutories i als
diferents serveis dels nous
diagnòstics.
S’han fet reunions de coordinació
amb els monitors de menjador i
personal de cuina.
Un membre de la comissió s’ha
format en RCP.
La coordinadora de la comissió va
participar de les jornades de
presentació del programa per part de
la Conselleria de Salut i Educació.

Continuar aplicant
els protocols
establerts i vetllar
pel seu
compliment.

Elaborar propostes i
programar accions
educatives sobre les
línies d’actuació en
matèria de salut

3 La situació sanitària provocada per la
COVID-19 ha requerit tota la nostra
col·laboració i ha dificultat la
possibilitat de planificar cap altre
tipus d'intervenció.

Elaborar propostes
i programar
accions concretes
en matèria de
salut, un cop
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escolar, així com recollir
les aportacions i
suggeriments de la
comunitat educativa.

Ens hem vist obligats a centrar els
esforços en la gestió d’aquesta
pandèmia dins el centre: actualització
constant de protocols, resolució de
dubtes, confinaments de grups,
deteccions de símptomes compatibles
al centre…

finalitzada la crisi
sanitària
provocada per la
COVID-19.

GRUPS DE TREBALL DE FESTES

Objectiu Grau
(1-4)

Observacions Propostes per al curs
següent

Generar una proposta
per a l’ambientació del
centre i els noms d’aula
a partir del fil conductor
anual.

3 Es va dur a terme la proposta
del noms de classe i
l’elaboració d’un vídeo conjunt
amb l’explicació del fil
conductor.
Es va elaborar un mural per
anar exposant petits treballs
de recerca a través de postals,
però la participació ha estat
baixa.

Si es torna a fer una
proposta a llarg termini,
fer més recordatoris
quant a participació.

Dinamitzar la celebració
interna de la festa de
carnestoltes.

4 Es va concentrar tota la
celebració en el capvespre del
Dijous Llarder, amb una
desfilada de tots els grups.
Es va fer la proposta de
disfressa dels treballadors, així
com d’idees i detalls per
complementar-la.
Es va decorar i ambientar el
parc per fer-hi la desfilada.
Destacam que va ser una
festa molt participada i molt
ben valorada per l’alumnat,
coincidint amb el final de la
mascareta obligatòria a
l’exterior.

Si s’han de fer servir
bengales de fum, tenir
encenedors més potents
que els ordinaris.

Demanar al claustre la
comparació de les dues
fórmules diferents: fer
tota la celebració en un
sol dia o començar
abans per encalentir.

Organitzar el comiat de
4t d’ESO.

4 Es va preparar l’acte de
comiat en coordinació amb
diferents matèries, amb l’AFA i

Si s’hagués de tornar a
emprar heli, utilitzar-lo
amb el mínim d’antelació
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amb la col·laboració dels
treballadors, tant abans de
l’acte com durant i després.

possible.

● Els grups de feina han estat formats per les dues mateixes persones, excepte en el
darrer objectiu, en què eren tres. No era aquesta la intenció a principi de curs, sinó que
fossin diferents membres per cada una de les tres accions.

● No hi havia una periodicitat de reunions ni una dedicació fixa, ja que s’anava fent feina
segons les necessitats. De mitjana, s’ha fet una reunió quinzenal.

3.- Valoració de l'organització general del centre

ASPECTES
ORGANITZATIUS

Grau
(1-4)

Observacions Propostes per al curs
següent

Calendari i horari
general del centre

4 És el segon curs que aplicam la
modificació horària corresponent
a la jornada continuada dels
divendres.
Sembla que el canvi està
consolidat, tot i que ha coincidit
amb la flexibilitat horària
establerta al pla de contingència,
atenent la necessitat d’entrar
esglaonadament.
Valoram positivament
l’organització que hem duit a
terme durant el curs
adaptant-nos a la distribució dels
torns de porta.

Infantil: aplicar per
primera vegada la
modificació horària real.
Suposarà avançar
l’obertura de portes al
matí i retardar les del
capvespre.

Primària: reprendre els
horaris habituals. Valoram
positivament haver tengut
dues portes per a l’etapa,
però, de cara al curs que
ve, seria positiu recuperar
una sola entrada, la
principal.
Secundària: continuar
igual.

Criteris
pedagògics per a
l’elaboració dels
horaris del centre,
de l’alumnat i del
professorat

Inf: 4
Pri: 3

ESO: 3

Infantil: els horaris han estat
flexibles i adaptables en funció de
les necessitats de cada grup, ja
que no s’han hagut d’assignar
horaris ni espais per a activitats
intercicle.
La distribució dels espais comuns
ha estat equilibrada i ben
valorada.
Primària: cada cicle va elaborar
els horaris de les aules. No
sempre s’han pogut respectar els
criteris decidits com a etapa.

Infantil: reprendre
l’organització d’espais i
ambients suposa assignar
dotze hores a aquesta
organització. Fer ambients
al matí i espais als
capvespres. Dedicar el
primer i el darrer dia de la
setmana lectiva a
activitats amb el grup de
referència. Assignar
franges de dues hores per
a les sessions de
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Secundària:
-L’EF els capvespres ha tengut
inconvenients: just després de
dinar, calor, alumnes de primària
als patis i la pista del Sagrat Cor
ja està plena de gent.
-L’horari de TMD n’ha afavorit el
desenvolupament.
-Algunes assignatures que
necessiten dues hores seguides
les han pogut tenir.

psicomotricitat
Primària: l’organització de
tallers i ambients està
totalment condicionada a
l’estructura que tendran
els nous cicles.
Secundària: no fer EF els
capvespres. Mantenir els
mateixos criteris per a la
resta d’assignatures.

Calendari de
reunions i
d’avaluacions

4 Infantil: mantenim les reunions
setmanals d’etapa i cicle, i les
quadrimestrals d'avaluació.
Avançam la informació
prèviament a les reunions, fet que
agilitza molt les dinàmiques.
Primària: hem mantengut les
reunions de cicle i d’etapa
setmanals. A més a més, hem fet
una sessió d’avaluació trimestral.
Les noves estratègies aplicades a
les sessions d'avaluació han
facilitat l’agilitat del traspàs
d’informació.
Secundària: hem mantengut una
hora setmanal de reunió de TMD i
una de reunió d’etapa.

Infantil i secundària:
mantenir la mateixa
organització.

Primària: dur a terme les
mateixes dinàmiques a les
sessions d’avaluació.
Estudiar la viabilitat de fer
reunions de cicle amb
només dos cursos.

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

4 Infantil: oferim a les famílies dues
o tres reunions grupals. Per altra
banda, ens reunim individualment
amb elles durant el primer
trimestre per acordar el pla
personal de cada infant i, al llarg
del curs, repetim les trobades que
siguin necessàries.
Primària: amb l’alumnat, hem fet
entrevistes individuals durant el 1r
trimestre per acordar els
objectius del pla personal.
Oferim a les famílies dues
reunions grupals (tres a 6è).
Ens reunim individualment amb
elles durant el segon trimestre per
al seguiment del pla personal i
retornament de la informació
recollida al primer informe i
qüestionari de retornament.
Prioritzam les entrevistes amb

Infantil: hem detectat la
necessitat d’explicar
l’informe final d’avaluació
de manera individual amb
algunes famílies. Deixam
oberta la possibilitat de
fer-la un cop finalitzat el
procés d’avaluació.
Primària: ens preocupa
com trobar les hores
necessàries per a
l’elaboració del pla
personal amb cada un
dels infants.
Continuar oferint la
possibilitat de fer
entrevistes virtuals.
Secundària: seguir amb la
mateixa organització.
Continuar oferint la
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famílies d’alumnes del programa
de suport durant el 1r trimestre.
Secundària: s’han fet totes les
reunions necessàries, excepte una
de les dues d’orientació de quart
(per substituir-ne una, es va
convidar les famílies a unes
videoconferències de la UIB). A les
entrevistes amb famílies s’ha
pogut triar entre fer-la virtual o
presencial.
Ens hem avesat més a fer
comentaris al Gestib quan un
tutor ens ho demana.

possibilitat de fer
entrevistes virtuals.

Mesures per a
l’optimització i
l’aprofitament dels
espais i recursos

Inf: 3
Pri: 4

ESO: 4

Infantil: tenir els horaris
compartits dels diferents espais a
principi de curs facilita la reserva i
l’organització d’activitats
concretes. Hem estat
respectuosos amb aquesta
organització i ens hem posat
d’acord amb les altres etapes en
cas que hagi estat necessari.
Hem reconvertit l’aula de recursos
de l’etapa en un espai de
desdoblament, que ha funcionat
bé en un principi, però que ha
acabat sent un lloc de magatzem.
Primària: a poc a poc, hem anat
recuperant els espais disponibles
per fer activitats desdoblades i
canviar d’espai. S’han aprofitat
tots els espais disponibles. L’espai
digital necessitaria millora. Costa
bastant mantenir l’ordre als
espais comuns.
Secundària: hem recuperat els
espais a ple rendiment, fins i tot
els patis i també l’aula de música,
tot i que no ha pogut ser fins al
darrer trimestre

Infantil: mantenir la
mateixa organització i ser
més conscients de l’ordre i
l'organització dels espais
polivalents.
Primària: canviar el nom,
l’ús i el mobiliari de l’espai
digital.
Secundària: seguir amb la
mateixa organització.

Estat de les
instal·lacions i
equipaments

Inf:3
Pri: 4

ESO: 4

Infantil: la majoria de demandes
senzilles han estat ateses,
l’adaptació del pati Petit en funció
de les necessitats sanitàries ha
estat àgil i efectiva.
Els problemes estructurals de
l’aula de recursos ha dificultat l’ús
de l’espai. La solució s’ha allargat

Primària: millorar la neteja
dels espais.
Secundària: estudiar la
possibilitat de moure
l’smartboard a la UEECO
perquè a la sala Gran està
desaprofitada.
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massa en el temps i s’ha agreujat
al llarg del curs.
Primària: les demandes per al
manteniment de les aules es
cobreixen ràpidament. En canvi, la
neteja, tant de patis com d’espais
interiors, és deficient.
Secundària: tot i que sempre es
pot millorar, en feim una bona
valoració.

Resum anual de la convivència

infantil primària

UEECO

secundària

total1r
cicle

2n
cicle 1r 2n 3r 4t

alumnes 70 75 78 4 29 23 28 21 328

amonestacions 0 0 0 0 0 0 3 3 6

alumnes
amonestats 0 0 0 0 0 0 1 2 3

expedients
disciplinaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0

expulsions
temporals 0 0 0 0 0 0 1 0 1

absentisme 0 0 0 0 0 0 0 0 0

protocol
absentisme 0 0 0 0 0 0 0 0 0

causes més
freqüents
amonestacions

- Sostraccions de béns
- Reiteració de conductes contràries a les normes de convivència
- Danys a materials i instal·lacions
- Alteració d’escrits de comunicació a les famílies
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4.- Compliment del Pla per a l’avaluació, seguiment i valoració dels resultats acadèmics

Aspectes del Pla Grau
(1-4)

Observacions Propostes per al curs
següent

Organització i
desenvolupament

4 S’ha duit a terme l’organització i
desenvolupament del pla d’avaluació
acordat el mes de setembre.
A les tutories i  reunions d’etapa i cicle,
es du a terme l'avaluació continuada
dels alumnes, de les programacions i
propostes d’aula,  es valora l’evolució i
es proposen intervencions conjuntes
de l’equip docent i la intervenció
específica d’especialistes i orientador.

S’han organitzat sessions d’avaluació
trimestrals o quadrimestrals i s’han fet
arribar a les famílies els informes
d’avaluació pertinents a cada període.
Les etapes de primària i secundària
fan ús de la plataforma Gestib
trimestralment, mentre que l’etapa
d’infantil redacta un informe
quadrimestral de format intern i
acorda els plans personals de cada
alumne abans de les vacances de
Nadal.
Cal esmentar que l’etapa de primària
ha introduït el pla personal de
l’alumne com una eina més
d'avaluació per primera vegada
aquest curs. Per altra banda,
complementa l’informe Gestib amb un
altre informe global que atén de
manera qualitativa l’evolució de
l’infant.

-Valorar l’efectivitat de
les eines aplicades
durant el curs i proposar
possibles modificacions
ens cas de ser necessari
(rúbriques d'avaluació,
quaderns d’observació).

-Planificar reunions de
coordinació i seguiment
dels diferents equips.
-Distribuir l’horari per
acordar els diferents
plans personals amb
famílies i alumnes.

Calendari 4 Hem millorat i agilitzat la distribució
horària assignada a aquest procés.
Hem distribuït millor les tasques de
cada un dels membres de l’equip i
hem avançat informació per escrit i
valoracions prèvies a les reunions
d’avaluació.

Hem establert diferents moments
durant el curs per aplicar les eines
d'avaluació i hem fixat al calendari les
reunions de coordinació i de buidatge
d'informació.

Mantenir les millores
aplicades aquest curs i
continuar la recerca de
diferents eines que
facilitin més el procés.
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S’han assignat hores als diferents
tutors i especialistes per dur a terme
aquest seguiment i procés
d’avaluació.

5. Valoració dels projectes institucionals i dels plans de centre

5.1. Revisió dels documents institucionals del centre que s’ha previst modificar

Documents Grau (1-4) Observacions Propostes per al curs
següent

Diagnosi de centre
igualtat i coeducació

4 Quatre membres del claustre
han fet la formació
proposada per Convivèxit,
han duit a terme la diagnosi
del centre en igualtat i
coeducació i estan pendents
de la correcció i retornament
del document per part dels
formadors.

Continuar amb la
segona part d’aquesta
formació, Cap a la
Coeducació II , redactar
el pla del centre i
incloure’l al document
general del Pla de
convivència.

Pla de convivència 3 L'equip directiu ha duit a
terme la revisió del pla, ha
distribuït els diferents punts
de l'índex proposat  amb la
comissió de convivència, els
mestres formats en
coeducació i l’orientador del
centre. Cada una de les part
implicades duu a terme la
revisió i actualització del
document i pretenem
presentar-ho  i aprovar-ho a
principis del curs vinent.

Aprovar i presentar el
nou Pla de convivència
al claustre.
Convertir el document
en una eina útil, un
recurs de consulta i
gestió.

Pla digital de centre 3 Dos membres han fet una
formació i han iniciat el
document.
S’ha iniciat tal com marcaven
les instruccions.

Identificar els punts
forts, establir uns
objectius basats en els
punts febles i continuar
amb el document.
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5.2.- Valoració dels plans i programes específics de centre.

Plans i
programes
específics

Grau
(1-4)

Observacions Propostes per al
curs següent

Formació 3,5 Tot i no haver fet cap formació
conjunta de tot el claustre, ja que el
curs passat en férem quatre, membres
de les diferents etapes han duit a terme
les següents formacions en parella o
petit grup:

- Disseny del Pla lector,
biblioteques escolars.

- Situacions d’aprenentatge
- Cap a la coeducació I
- Reanimació cardiopulmonar
- Observació entre iguals
- III jornades de Recerca i

Innovació educativa de l’IRIE
- Transformació digital i Google

Admin
- Google Classroom
- Com treballar la competència

lingüística a l’aula de primària i
secundària

Es tracta de formacions que
afavoreixen la dinàmica general del
centre.

Realitzar les
formacions sobre
DUA i situacions
d’aprenentatge.

Serveis i
activitats

extraescolars

4 Hem mantengut tots els serveis oferits
el curs 2020/2021: escola matinera,
venda de berenar i menjador de dilluns
a divendres. Hem ampliat l’oferta
durant aquest curs, reactivant les
activitats extraescolars i l’escola
d’horabaixa  a totes les etapes.

Hem compartit a les famílies un
formulari digital en què poden fer
arribar suggeriments i propostes per al
nou curs i hem avançat la presentació
del programa d’activitats al mes de
juny.

Hem recuperat sortides, viatges i
campaments de manera imminent
quan el protocol sanitari establert ens
ho ha permès.

Presentar una oferta
atractiva i més
àmplia d’activitats
extraescolars per al
curs 2022/2023.
Recuperar activitats
amb gran demanda
que havien quedat
aturades pel protocol
COVID i assignar-les
als divendres migdia,
amb la intenció de
facilitar la conciliació
de les nostres
famílies.
Recuperar els viatges
pedagògics que no
s’han pogut realitzar
aquest curs.

Intercanvi escola 4 Hem fet dues reunions de coordinació
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Gavina amb Escola Gavina amb la intenció de
reprendre el projecte el proper curs.

Hem convocat una reunió de claustre
per fer una valoració conjunta del
projecte i concretar noves propostes
organitzatives.

Hem fixat que l’intercanvi es durà a
terme en un sol curs, a 1r d’ESO, tot i
que el contacte entre els grups
participants s’iniciarà a 6è de primària.
La durada de l’intercanvi es manté en
cinc dies i hem proposat que siguin ells
els primers en venir.

Continua sent un projecte de claustre i
implica la participació de tots els
membres.

Tenim el vist-i-plau de l’escola Gavina
per dur a terme el canvi.

Apadrinaments 4 Tot i que, a causa de les restriccions, no
s’ha pogut reprendre el projecte fins al
final de curs, la valoració és molt
positiva i s’han pogut fer trobades
enriquidores. Fins i tot els alumnes de
cursos superiors, que de vegades
manifesten cansament, s’han
engrescat i hi han participat amb
ganes.

Reassignar noves
parelles als qui, per
algun motiu, han
quedat sense.
Fer un buidatge
d’idees per a cursos
futurs amb l’objectiu
de facilitar-nos la
tasca.

6.- Valoració del pla de contingència

Apartats Grau
(1-4)

Observacions Propostes per al
curs següent
(si escauen)

Mesures de
prevenció,
protecció i higiene
davant la COVID-19
adaptades a
l’etapa educativa

4 S’han seguit els acords proposats,
respectant sempre la normativa, i els
hem valorat als punts anteriors de la
memòria.

Planificació
organitzativa

4 S’han seguit els acords proposats,
respectant sempre la normativa, i els
hem valorat als punts anteriors de la
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memòria.

Planificació
curricular

4 Excepte als TMD dels viatges de
secundària, que s’han hagut d’adaptar,
s’ha seguit la programació ordinària i els
acords proposats al pla.

Pla d’acollida 4 Infantil i primària: hem tornat a
l’agrupament per edats. Ens ha resultat
fàcil i els infants s’han adaptat sense
gaires dificultats al nou grup. Alguns
s'han constituït com a tal per primer cop i
d’altres s’han retrobat.
Secundària: s’ha duit a terme la
planificació especificada en el pla de
contingència.

Coordinació per a
la salut

4 Infantil i primària: ens hem hagut
d’adaptar a les normatives canviants de
la Conselleria.
Secundària: s’han duit a terme les
accions programades en el pla de
contingència.

A principi de curs, preveient que la tasca
seria important, i per no carregar amb
una responsabilitat afegida a algun
membre del claustre, la direcció del
centre va assumir la coordinació per a la
salut. Va mantenir reunions amb la
pediatra del centre de salut de
referència, va posar en coneixement de
la inspecció mèdica els casos que
sol·licitaven la no presencialitat, ha estat
en contacte continu amb l’equip
d’Educovid, ha mantengut informada la
inspecció educativa (a qui també ha
traslladat dubtes i angoixes dels
mestres), etc.

Pla digital 4 Infantil: ja n’hem valorat l’aplicació a
través del Batiport i eines com els grups
de Google fotos.
Primària: hem continuat fent ús del
Batiport (1r cicle) i del Classroom i
Eduteca (2n cicle) per a casos d’alumnes
confinats, deures, lectures i activitats
lligades a les programacions d’aula.
Secundària: com ja hem mencionat
anteriorment, hem seguit un pla
d’avaluació del Moodle i del Classroom

-Elaborar el Pla
Digital de Centre.
- A primària,
replantejar l’ús
del Batiport.
També decidir
l’eina que
s’utilitzarà als
nous cicles.
- A primària,
elaborar un
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per prendre una decisió sobre quina de
les dues plataformes utilitzarem el curs
que ve.

document de la
formació dels
infants quant a
l’ús de les TIC.

6.- Altres conclusions, valoracions i propostes de millora aportades per la comunitat
educativa (professorat, alumnat, mares i pares, personal no docent…)

Auxiliar de conversa. Es considera una figura molt important pel fet de ser una persona
nativa i mantenir-se sempre en la seva llengua. Enguany ha tengut molta iniciativa i bon
fer, i l’alumnat se n’ha beneficiat. No és senzill trobar la fórmula horària per treure’n
profit per la voluntat que tenim d’introduir l’auxiliar a altres estones que no siguin una
sessió específica d’anglès i distribuint-se en sis grups en horari de dematí només quatre
dies a la setmana. El fet de no poder disposar d’aquesta figura cada any suposa una
interrupció del projecte.

Document d’acompanyament constructiu en el pràcticum. És el primer curs que
rebem practicants i empram aquest document. Infantil i primària l’ha fet servir i es
valora com una eina molt útil com a guia per a qualsevol mestre que rebi practicants.
Ens dona tranquil·litat tenir unes pautes, posar ordre i no improvisar en
l’acompanyament de futurs mestres. Enriqueix la nostra pràctica com a tutors de
pràctiques.

Programa per al finançament dels llibres de text i material didàctic per al curs
2022/2023. S’ha presentat la sol·licitud, hem sortit al llistat provisional de centres
seleccionats i quedam a l’espera de la publicació de llistes definitives.

A infantil i primària es planteja la possibilitat que les famílies participin en dinàmiques
concretes d’aula coincidint amb els moments d’entrades tranquil·les o altres estones. Cal
aterrar la proposta, organitzar-la, assignar-li un temps i un lloc. A poc a poc i amb bones.
És probable plantejar-ho com a projecte de voluntariat.
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