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1.- DIAGNÒSTIC INICIAL
El punt de partida a l’hora d’elaborar la present PGA és l’anàlisi que es va realitzar de tots els aspectes de la memòria del curs 2018-19
1.1.- PRINCIPALS CONCLUSIONS GLOBALS EXTRETES DE LA MEMÒRIA DEL CURS ANTERIOR
Les principals conclusions extretes de la Memòria, una vegada analitzada i valorada pel Claustre, són
ÀMBIT D’INTERVENCIÓ
ACADÈMIC I PEDAGÒGIC

D’ORGANITZACIÓ I DE
GESTIÓ

●
●
●
●
●
●
●

ESTRATÈGIES PLANTEJADES A LA MEMÒRIA
Continuar amb la figura del mediador, per seguir millorant el comportament.
Seguir amb els desdoblaments a l’àrea de Català i Matemàtiques.
Continuar amb l’aula d’acollida.
Seguir amb el Programa Prevenció de l´absentisme escolar.
Potenciar el treball cooperatiu a nivell de centre.
Seguir amb l’implementació de mesures individuals per cada alumne.
Treballar normes i hàbits des de l’inici del curs.

● Necessitat de treballar la convivència per tal de reduir conflictes.
● Necessitat de renovar equipaments informàtics actuals i adquirir-ne de nous.
● Realització de reunions de nivell tutor/a – especialistes-equip de suport.

2.- OBJECTIUS ESPECÍFICS PER AL CURS 2019-20
2.1.- OBJECTIUS PROPOSATS PER AL CURS EN RELACIÓ AMB EL RENDIMENT ACADÈMIC DE L’ALUMNE
OBJECTIUS PROPOSATS

INDICADORS
D’ASSOLIMENT
QUANT A RESULTATS DE L’ALUMNAT QUE REPETEIX CURS
RR 1
Assolir els objectius del curs.
Superar 3 àrees instrumentals i
dues àrees no instrumentals
més que el curs anterior.

ACCIONS/MESURES PER A
LA SEVA CONSECUCIÓ
●

●

Seguiment i aplicació
del pla d'atenció a la
diversitat.
Seguiment i aplicació
del Pla de Repetidors

RESPONSABLES
Equip Docent.
Equip de Suport.

●
QUANT A RESULTATS DE L’ALUMNAT AMB ACNS I AMB ACS
NESE 1
Assolir els objectius proposats a
S’ha assolit almanco el 50%
les ACNS I ACS.
dels continguts dels objectius
proposats.

●
●
●

QUANT A DISMINUCIÓ DE L’ABSENTISME ESCOLAR
AB 1
Fomentar la participació de les
Incrementar el % de famílies
famílies a la vida escolar.
que participen de la vida
escolar mitjançant els
diferents canals de
comunicació establerts.
AB 2
Conscienciar les famílies de la
Augmentar el percentatge
importància de l’assistència a
d’assistència respecte al curs
l’escola.
passat.

Elaboració,
seguiment revisió de
les seves adaptacions.
Seguiment del Pla
d'Atenció a la
Diversitat.
Aprofitament de les
beques del MEC per
alumnes NESE.

Equip Docent.
Equip de Suport i Orientació.
Equip Directiu.

Xerrades amb les famílies de
forma individual i col·lectiva
per motivar-los a l'assistència
a classe.

Equip Docent.
Equip Directiu.
PTSC.
Serveis Socials.

Comunicació dels tutors amb
les famílies per conscienciarlos de la importància de
l'assistència a l'escola dels
seus fills/es.
Comunicació de les famílies
amb l'Equip Directiu.
Iniciar el protocol d’absentisme.
Intervenció de Serveis Externs
(policia, ...).
Transmissió a les famílies de la
nostra obligació d’informar a la
Conselleria d’Educació de les
absències no justificades
mitjançant el Gestib.

Tutors/es.
Equip Directiu.
PTSC.
Serveis Socials.
Protecció menors.

QUANT A LES MESURES PROPOSADES PER A LA MILLORA DELS RESULTATS ACADÈMICS
MP 1
Aconseguir l'estabilitat emocional
Quan el 60% dels alumnes
Promoció d’activitats
dins l'aula com a punt de partida
són capaços de resoldre els
significatives, funcionals on
imprescindible de l'aprenentatge.
conflictes mitjançant el
l'infant sigui protagonista del

Equip Docent.
Equip de Suport.

diàleg.

MP 2

Fomentar l’autonomia personal,
social i afectiva de l’infant.

% d’infants que van assolint
major autonomia en els
diferents àmbits.

MP 3

Millorar els resultats acadèmics.

Quan un 60% de l’alumnat
supera amb un suficient o més
les àrees instrumentals.

seu propi aprenentatge.
Respectant el ritme individual
d'aprenentatge de cada alumne
tot afavorint-ne al màxim
l’autonomia.
Treballant les normes de
convivència.
Afavorint el treball
cooperatiu.
Realització de l'horari tenint
en compte les necessitats de
cada grup.
Desdoblament a l'àrea de
Llengua Catalana.
Metodologia lúdica,
participativa, visual i varietat
de recursos.
Distribució equitativa dels
suports segons les necessitats.
Adaptar la metodologia a les
necessitats de l'alumnat.
Aprofitament del Fons
Socials.

Equip Docent.
Equip de Suport.
Equip Docent.
Equip de Suport.
Equip Directiu.

2.2.- OBJECTIUS ESPECÍFICS PER AL CURS
OBJECTIUS PROPOSATS
A) EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC
P1
Treballar les emocions. Conèixer,
acceptar, controlar i aprendre a
compartir les emocions pròpies.

INDICADORS
D’ASSOLIMENT
80-90% d’alumnes capaços
d’expressar les pròpies
emocions i reconèixer les dels
altres.

ACCIONS/MESURES PER A
LA SEVA CONSECUCIÓ
●
●
●
●
●

Rotllana de les
emocions.
Gestió de conflictes.
Assemblea.
Pati.
Contacontes.

RESPONSABLES
Equip Docent.
Equip de Suport.

●

P2

Fomentar l'ús del llenguatge oral en
català.

80%-90% d’alumnes
capaços de reproduir
vocabulari bàsic en llengua
catalana.
80%-90% d’alumnes
capaços de comprendre
indicacions bàsiques en
llengua catalana.

P3

Prendre consciència de la
importància de mantenir un bons
hàbits, ètics, higiènics,
d’alimentació i salut.

90% d’alumnes que porten un
berenar saludable.
100% d’alumnes que es renten
les mans abans de berenar.
90% d'alumnes que porten fruita
els dies establerts.

P4

Conèixer i respectar les diferents
cultures del centre.

90% d’alumnes que respecti les
cultures del centre.

P5

Considerar la diferència de cultures
com a enriquidores.

P6

Fomentar un bon clima de
convivència entre els membres de la
comunitat educativa.

50% d’activitats realitzades en
el centre en relació a altres
cultures.
Reduir el registre d’incidències
en un 10% respecte al curs
passat.

Eines i recursos per
autogestionar les
emocions i resolució de
conflictes.
● Desdoblaments/grups
reduïts a l’àrea de
Llengua Catalana.
● Rètols en català dins i
fora de l’aula.
● Tallers i activitats en
llengua catalana.
● Festes (Sant Antoni, Dia
del llibre...).
● Immersió lingüística.
● Registre control del
berenar.
● Programa Bon dia salut.
● Higiene bucodental.
● Rentar-se les mans
abans de berenar.
● Activitats físiques a les
sessions d’Educació
Física.
● Comunicació a les
famílies del programa
sobre el berenar
saludable de l’escola.
Realització de projectes sobre
les cultures del centre.
Realització de les activitats
proposades pel claustre.
Diversitat de material que
reflectesqui les cultures del
centre.
Fomentar l'ús del diàleg i la
intervenció del mediador/a per
resoldre conflictes de pati i de

Equip Docent.
Comissió lingüística.

Equip Docent.
Famílies.
Personal no Docent.
Comissió de Salut.

Equip Docent.

Equip Docent.
Equip Docent.
Comissió de Convivència.
Mediadores.

P7

Promoure la participació del
claustre a activitats de formació.

B) EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU
O1
Facilitar la coordinació de l'equip
de suport i tutors.
O2

Fomentar les relacions entre els
centres i entitats de la zona.

O3

Fomentar el gust i interès per la
lectura.

O4

Participar en activitats

Un 35% del professorat
participi a les activitats de
formació.
Dur a terme les reunions
necessàries per atendre la
diversitat.
Mantenir el mateix nombre de
participacions amb les entitats
de la zona respecte al curs
passat.
30% d’alumnat faci ús de la
biblioteca de pati i del préstec
de llibres.
Lectura d’un llibre per
trimestre per part del 70% de
l’alumnat
Màxima col·laboració i
participació per part del
centre amb les entitats de la
barriada.

C) EN L’ÀMBIT DE GESTIÓ ( ECONÒMICA, D’ESPAIS, DE RECURSOS,....)
G1
Considerar tots els espais de l'escola Nombre d'activitats que es
com a espais educatius.
desenvolupen en cada
Nombre d'activitats que es
espai educatiu.
desenvolupen en cada espai
educatiu.
Fe ús de tots els espais disponibles
del centre.
G2
Gestionar les diferents assignacions Nombre d'alumnes beneficiaris
que rep l'escola per assolir el màxim del fons social.

centre.
Xerrades després del pati.
Normes de centre i d'aula.
Motivació a través de claustres i
reunions extraordinàries.

Equip Directiu.
Famílies.

Graella a principi de cada
trimestre amb totes les
reunions programades.
Participació del Programa
Pont i les activitats ofertes per
les Entitats.

Cap d'Estudis.

Padrí lector.
Activitats del Dia del llibre.
Iniciar el Pla Lector a Infantil.
Fitxa/resum del llibre
Ús de la biblioteca d’aula i
del centre.
Trobada esportiva amb
escoles del voltant.
Programa Èxit.
Fundació Rafa Nadal.

Equip Docent.

Fe ús de tots els espais
disponibles del centre.

Equip directiu

Distribuir equitativament
l'assignació del fons social.

Equip directiu

Equip Directiu.
Equip Docent.

Equip Docent.
Equip Directiu.
Entitats de la zona.

Equip Docent.
Famílies.
Personal no Docent.
Educadors.

rendiment.

Nombre d'alumnes NESE que
reben les ajudes del MEC.
Grau de millora dins l'escola a
partir del repartiment de la
assignació mensual de la
Conselleria.

Gestionar des de l'equip directiu
les sol.licituts i les assigancions
de les beques per alumnes
NESE.

3.- MESURES PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS PROPOSATS
3.1.- PLA D’ACTUACIÓ DE L’EQUIP DIRECTIU I DELS ÒRGANS COL.LEGIATS EN VISTES A ASSOLIR ELS OBJECTIUS
A més de les tasques pròpies al càrrec necessàries per a desenvolupar el projecte de Direcció i per dur endavant la gestió i organització del
centre( documentació de la Conselleria, elaboració d’ horaris, documentació de gestió econòmica, anàlisi del rendiment escolar, coordinar, elaborar i
supervisar la PGA......), com conseqüència les actuacions propostes en aquesta Programació General Anual per al curs 2018-19, estaran dirigides als
tres àmbits d'intervenció més immediat en el Centre: l'àmbit de professorat, l'àmbit de l'alumnat i l'àmbit de les famílies. Tots englobats dins d'uns
objectius generals i plans de feina que seran avaluats a la memòria que es faci al final del curs escolar.

3.2.- MESURES QUE S’ADOPTARAN PER A LA SEVA CONSECUCIÓ
- CCP: ens proposam que aquest òrgan sigui el nexe d’unió i de consens entre tots els Cicles del Centre. Es realitzarà 1 sessió de CCP mensual
dedicada a aspectes de gestió i organització. Volem dinamitzar el paper dels Coordinadors/es de Cicle com a transmissores de la informació a tot
l’Equip Docent del seu Cicle i a l’inrevés, des de l’Equip Docent de cada Cicle fins al Claustre i l’Equip Directiu. Després de cada una de les sessions
de la CCP, cada Coordinador/a informarà al Cicle dels temes tractats i dels acords que s’hagin pogut prendre. D’aquesta reunió el Coordinador/a
aixecarà l’acta corresponent, de la qual han de tenir còpia cada un/a dels mestres del Cicle.
- Cicles : es reuniran al manco una vegada cada 15 dies. També es reuniran sempre que ho considerin necessari prèvia convocatòria de la Coordinadora
de Cicle o de la Cap d’Estudis.
- L’Equip de Suport: es reunirà setmanalment amb l’Orientadora/or del Centre. També es podran reunir sempre que ho considerin necessari previa
convocatoria de la Coordinadora de l’Equip o de la Cap d’Estudis. L’Equip de Suport elaborarà a principi de curs un Pla d’Actuació anual ( punt 6.2.3
d’aquesta PGA).
- Comissions: els membres es reuniran al manco una vegada al mes. La Cap d’Estudis el.laborarà un calendari. També es reuniran sempre que la
Coordinadora ho consideri necessari previa convocatoria.

4.- ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE
4.1.- CALENDARI I HORARI GENERAL DEL CENTRE
a) Calendari:
El calendari escolar està marcat per la Resolució del Conseller d’Educació i Universitat publicat al BOIB 24 d’abril de 2018 per la qual s’extableix el calendari
escolar del curs 2018-19 per als centres no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

ACTIVITATS LECTIVES
VACANCES ESCOLARS

-

DIES FESTIUS

-

de l’11 de setembre de 2019 al 19 de juny de 2020
Nadal: del 23 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020 ( ambdós inclosos)
Pasqua: del 9 d’abril de 2020 al 19 d’abril de 2020 ( ambdós inclosos )
1 de novembre de 2019 ( Dia de Tots Sants)
6 de desembre de 2019 ( Dia de la Constitució )
20 de gener de 2020 ( Sant Sebastià, Festa Local )
1 de maig de 2020 ( Dia del treballador )
28 de febrer de 2019 (festa escolar unificada).

-

31 d’octubre de 2019
2 de març de 2020
22 de maig de 2020

-

DIES NO LECTIUS DICTATS PER LA
CONSELLERIA
DIES NO LECTIUS A LLIURE DISPOSICIÓ DEL
CENTRE( APROVAT PER CONSELL ESCOLAR)
b) Horari General:
ACTIVITATS LECTIVES

ESPLAI
HORARI D’EXCLUSIVA DOCENT

• 4t, 5è i 6è EP
De 09:00 a 11:00 : Dues sessions de 60 minuts cada una.
De 11:00 a 11:30 : Esplai.
De 11:30 a 14:00: Una sessió de 60 minuts i dues sessions de 45 minuts.
• 4tEI, 5èEI, 6èEI, 1rEP, 2nEP i 3rEP
De 09:00 a 11:35: Una sessió de 60 minuts, una sessió de 45 minuts i una de 50 minuts.
De 11:35 a 12:05: Esplai.
De 12:05 a 14:00: Una sessió de 55 minuts i un altre de 60 minuts.
• De 11:00-11:30 ( 1r torn).
• De 11:35- 12:05 ( 2n torn ).
• De 14:00 a 15:00

4.2.- CRITERIS PEDAGÒGICS PER A L’ELABORACIÓ DELS HORARIS
A partir dels següents criteris s’han elaborat els horaris del centre:
AGRUPAMENTS DELS ALUMNES

A Educació Infantil hi ha tres aules (una sola línia) i a Educació Primària hi ha 12 aules (dues línies). Els
infants s'agrupen per l'any de naixement.
Al primer de d'Educació Primària s’han fet dos grups tenim en compte les característiques dels infants i
seguint les recomanacions de les mestres d'Educació Infantil del curs passat i de les mestres del EEI Paula
Torres que és d'on arriba part de l'alumnat.

ADSCRIPCIÓ DEL PROFESSORAT
ELABORACIÓ D’ HORARIS

SUBSTITUCIONS DEL PROFESSORAT

ORGANITZACIÓ DEL TEMPS
D’ESPLAI

A la resta dels cursos d'Educació Primària, de segon a sisè, arriben alumnes nous que es van incorporant a
les aules durant el curs. Es fa de forma paral·lela i equilibrada procurant que els grups de cada nivell
tenguin el mateix nombre d’alumnes. De la mateixa manera s'intenta que els grups estiguin equilibrats amb
els alumnes NESE.
Els mestres que comencen amb un grup a Infantil continua amb el mateix grup fins acabar el Cicle. A
Primària els mestres comencen Cicle amb un grup d'alumnes i resten amb ells un mínin de dos curs
escolars. Per canviar de Cicle, a Primària, es tenen en compte l’opinió de l’Equip Directiu, les necessitats
Fent referència a l’elaboració dels horaris, l’Equip Directiu ha fet l’horari dels mestres especialistes i dels
tutors/es. Es procura, sempre que és possible, que les matèries instrumentals siguin a primeres hores.
Durant les hores que els docents del centre no estan fent hores de docència directa, es dedicaran a fer
suports a altres grups o al mateix grup, tenint en compte el Pla de Suport, les necessitats dels grups i les
prioritats establertes per l’Equip Directiu.
Enguany continua l'Aula d'Acollida, amb dues mestres que atendran als alumnes segons el seu nivell. S'han
prioritzat els alumnes nouvinguts i d'incorporació tardana que desconeixen les dues llengües oficials.
Per a l'organització dels suports dels alumnes amb NEE aquest curs tenim dos mestres AL a jornada completa i una
AL a mitja jornada, quatre mestres PT a jornada completa ( una mestra és membre de l’Equip Directiu ), una PT a
mitja jornada i dos mestres AD.
Les substitucions del professorat de baixa i l’atenció al grup - classe es considera prioritària.
A Educació Infantil el mestre/a serà substituït per la +1 d’Educació Infantil o per la mestra que tengui
suport mentre el seu grup té un especialista. En cas de més d’una baixa es faran els ajustos necessaris.
A Educació Primària, serà substituït/da pel mestre/a que fa suport en aquell moment, procurant, sempre que
sigui possible que hi vagi un/a del mateix cicle. Els membres de l’Equip Directiu seran els darrers en fer
substitucions.
A la pissarra blanca s’indicarà el mestre/a que ha d’anar a substituir. Les programacions setmanals d’aula
estaran a l’abast dels mestres substituts per garantir el normal funcionament de l’aula.
La Cap d’Estudis porta el registre de les faltes d'assistència dels mestres i la seva justificació i
l'actualització al Gestib.
A Educació Infantil hi ha tres mestres i una ATE per a la vigilància del pati.
A Ed. Primària aquest curs es continuarà amb els dos torns de pati. El primer torn ho faran els curs 4t 5è, 6è
i el segon torn 1r, 2n, 3r. Hi haurà en cada torn quatre mestres per a la vigilància.
Hi haurà un mestre dedicat a resoldre els conflictes greus de pati i es situarà al hall del centre.

4.3.- CALENDARI DE REUNIONS I AVALUACIONS
COMPONENTS
DATES

REUNIONS DE CLAUSTRE
Tos els docents i l’ATE
Dos trimestrals.

RECOLLIDA DE DATES

COMPONENTS

DATES
RECOLLIDA DE DATES

COMPONENTS

DATES

Claustres pedagògics extraordinaris sempre que sigui necessari.
El seguiment, les valoracions i la recollida de dades propostes
quedaran reflectides a les corresponents actes.
REUNIONS CONSELL ESCOLAR
Francisca Guasp (representant de famílies)
Cristiane Adel (representant de famílies)
Rosana Ferreira ( representant de famílies )
Neus Martínez ( representant famílies )
Lauren Marie Winder ( representant famílies )
Pep Quetglas (representant de l'Ajuntament)
Carmen Calvo (representant del claustre)
Lucia Merino ( representant del claustre)
Adelina Del Castillo ( representant del claustre)
Vicente Jiménez ( representant del claustre)
Adela Sánchez ( representant del claustre)
Xisca Gómez (Secretària)
Elena Caldentey (Cap d'Estudis)
Encarna Miró (Directora i Presidenta)
Un trimestral
Els Consells Escolars extraordinaris que siguin necessaris
El seguiment, les valoracions i la recollida de dades propostes
quedaran reflectides a les corresponents actes
REUNIONS DE COMISSIÓ DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA
Aina Mª Ferrer (Coordinadora EI)
Cristina Mesquida (Coordinadora 1r Cicle)
Adela Sánchez (Coordinadora 2n cicle)
Neus Fiol (Coordinadora Comissió Lingüística)
Neus García (orientadora EOEP)
Alba Alfonso (PTSC EOEP)
Encarna Miró (Directora)
Elena Caldentey (Cap d'Estudis)
Mensualment

RECOLLIDA DE DADES

COMPONENTS
DATES
RECOLLIDA DE DADES

COMPONENTS

DATES
RECOLLIDA DE DADES

COMPONENTS

DATES

Les CCP extraordinàries que siguin necessàries
El seguiment, les valoracions i la recollida de dades propostes
quedaran reflectides a les corresponents actes

REUNIONS DE CICLE
Els membres del cicle
Quinzenalment
Les reunions extraordinàries que siguin necessàries
El seguiment, les valoracions i la recollida de dades propostes quedaran
reflectides a les corresponents actes
REUNIONS DE COMISSIÓ DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I BIBLIOTECA
Neus Fiol ( coordinadora)
Magdalena Galmés
Sara Hernández
Dina Lorenzo
Xisca Gómez
Lucía Merino
Mª Esmeralda Cortés
Margalida Fiol
Mensualment
El seguiment, les valoracions i la recollida de dades propostes quedaran
reflectides a les corresponents actes
REUNIONS DE COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA
Encarna Miró
Carmen Calvo
Beatriz Molina
Adelina del Castillo
Consuelo Seoane
Marián Payeras
Cristina Vila
Catalina Morales
Margalida Puig
Mensualment

RECOLLIDA DE DADES

COMPONENTS

DATES
RECOLLIDA DE DADES

COMPONENTS

DATES
RECOLLIDA DE DADES

COMPONENTS
DATES

El seguiment, les valoracions i la recollida de dades propostes quedaran
reflectides a les corresponents actes
REUNIONS COMISSIÓ DE SALUT
Pau Obrador ( Coordinador)
Arantxa Aguilera
Àngela Adrover
Yolanda Calafell
Cristina Toro
Mª Jesús Gómez
Andreu Borràs
Elena Caldentey
Mensualment
El seguiment, les valoracions i la recollida de dades propostes quedaran
reflectides a les corresponents actes
REUNIONS DE L’EQUIP DE SUPORT
Encarna Miró
Carmen Calvo
Paula Torrens
Cristina Gelabert
Consuelo Seoane
Elena Caldentey
Adelina del Castillo
Marga Puig
Magdalena Galmés
Dina Lorenzo
Mª Jesús Gómez
Neus García ( Orientadora)
Alba Alfonso ( PTSC )
Tots els dimarts de 12:30 a 14:00
El seguiment, les valoracions i la recollida de dades propostes quedaran
reflectides a les corresponents actes
REUNIONS AVALUACIÓ/ TUTORIA
Tots els Docents
Trimestralment

RECOLLIDA DE DADES

El seguiment, les valoracions i la recollida de dades propostes
quedaran reflectides a les corresponents actes

CALENDARI D’AVALUACIONS
COMENÇA
11/ 09/ 2019
08/01/2020
20/04/2020

PRIMERA AVALUACIÓ
SEGONA AVALUACIÓ
TERCERA AVALUACIÓ

4.4.- CRITERIS D’ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS
a) Sortides i activitats complementàries
DATA
OCTUBRE

NOVEMBRE
14/11/2019 a les
12:30h.

CURS/ CICLE/ ETAPA

LLOC/ ACTIVITAT

OBJECTIU

Infantil (3, 4 i 5 anys)

Viu la cultura: En Patufet i les set cabretes. Lloc: Aula
multiusos.

Apropar la cultura als infants i
ampliar la seva imaginació amb els
contes clàssics.
Cultura Balear.
Cultura
Cultura

28/11/2019
13-11-2019
28-11-2019
DESEMBRE
2/12/2019 de 9h a
14h

Cinquè A i B
Sisè B
Sisè A

Explotació agrícola.
Caixa Forum
Caixa Forum

3r d’EP (A i B)

Sa Canova (Sa Pobla); Coneix Sa Canova

Visitar i descobrir Sa Canova, amb
aturades als diferents espais: el
jardí de plantes aromàtiques, els
hivernacles, els arbres fruiters i
l’estació meteorològica.

13/12/2019

Etapa de Primària

Diada Cooperativa.
Lloc: centre educatiu

Promoure l’activitat física com un
hàbit saludable.

Data a Confirmar

4rt A i B

GENER
29/01/2020

5è A i B

Castell de Bellver

29-01-2020

6è A i B

Taller de pigments

FEBRER
27/02/2020 a les
12:30h.

Infantil (3, 4 i 5 anys)

CONTE CONTAT: Sa Jaia Corema.
Lloc: Aula multiusos.

3r d’EP (A i B)

Camp d’Aprenentatge Son Ferriol

Infantil (3, 4 i 5 anys)

Joanet Recicles i Tomeu Granera (Emaya).
Lloc: Aula multiusos.

20/02/2020 de 9h
a 14h.

MARÇ
20/03/2020 de 9h
a 10h.

Visitar Mercat de l’olivar.

Promoure hàbits saludables.
Conèixer el nostre patrimoni
históric.
Pintura

Conèixer les tradicions
mallorquines fent partícips als
infants.
Elaborar receptes de la cuina
tradicional mallorquina, en concret:
galletes d'oli.
● Presentar i conèixer els
diferents tipus d'ingredients
de la recepta i la seva
elaboració.
● Identificar les diferents
parts del forn, el seu
funcionament i els
instruments que s'hi
utilitzen.

Conscienciar a l’infant de cuidar el
nostre entorn tenint cura de les
fonts de vida, i ensenyar a reduir,
reutilitzar i reciclar.

ABRIL
3/04/2020

Etapa d’Infantil i Primària

27/04/2020

3r d’EP (A i B)

MAIG
12/05/2020 de 9h
a 14h.

Cursa CEIP La Soledat Infantil-Primària
LLoc: carrer i pati de l’escola
Educació Física al carrer (COLEF)
Lloc: places del barri

Promoure l’activitat física com un
hàbit saludable.
Promoure l’activitat física com un
hàbit saludable.

Infantil (3, 4 i 5 anys)

SORTIDA: Granja Escola Jovent.

4/05/2020 de 9 a
10h

1r A, 2n A i 3r A d’EP

Centre/ Emaya: Joanet Recicles i el món dels residus
Lloc: Aula multiusos del centre.

5/05/2020 de 9 a
10h

1r B, 2n B i 3r B d’EP

Centre/ Emaya: Joanet Recicles i el món dels residus
Lloc: Aula multiusos del centre.

Oferir l’oportunitat d’aprendre de
la natura, dels animals, de la nostra
cultura… d’una manera lúdica i
participativa.
Fomentar en els alumnes un
sentiment cívic i de solidaritat
mediambiental envers la seva ciutat
i el seu entorn
Fomentar en els alumnes un
sentiment cívic i de solidaritat
mediambiental envers la seva ciutat
i el seu entorn
Elaborar receptes de la cuina
tradicional mallorquina, en concret:
galletes d'oli.
● Presentar i conèixer els
diferents tipus d'ingredients
de la recepta i la seva
elaboració.
● Identificar les diferents
parts del forn, el seu
funcionament i els
instruments que s'hi
utilitzen.
Elaborar receptes de la cuina
tradicional mallorquina, en concret:

6/05/2020 de 9h a 1r EP (A i B)
14h.

Camp d’Aprenentatge Son Ferriol

14/05/2020 de 9h
a 14h

Camp d’Aprenentatge Son Ferriol

2n EP (A i B)

galletes d'oli.
● Presentar i conèixer els
diferents tipus d'ingredients
de la recepta i la seva
elaboració.
● Identificar les diferents
parts del forn, el seu
funcionament i els
instruments que s'hi
utilitzen.
JUNY
12/06/2020

Etapa de Primària

Diada cooperativa de Jocs d’aigua

29/12/2020

Segon cicle

La reserva des Galatzó.

PENDENTS DE CONFIRMAR
3r d’EP (A i B)

Activitat Suma’t

- D'altra banda, tot l'alumnat del centre participa en les següents cel.lebracions
DESEMBRE
GENER

PRIMER TRIMESTRE
Concert de Nadal
SEGON TRIMESTRE
Sant Antoni/ Sant Sebastià

Promoure l’activitat física com un
hàbit saludable.
Comissió de salut.

Promoure l’activitat física com un
hàbit saludable.

MARÇ
ABRIL
JUNY

Carnaval
Dia del Llibre
TERCER TRIMESTRE
Festa de fi de curs

b) Activitats extraescolars.
La nostra escola participa en el Programa Èxit d'orientació i suport a l'estudi.
PROGRAMA ÈXIT
1r grup
2n grup

DILLUNS
De 15:00-16:00
De 16:00-17:00

DIMARTS

DIMECRES
De 15:00-16:00
De 16:00-17:00

DIJOUS

DIVENDRES

4.5.- MESURES PER A L’OPTIMITZACIÓ I L’APROFITAMENT DELS ESPAIS I RECURSOS
Tots els espais del centre estan ocupats, no hi ha cap lloc lliure. Per fer els suports i desdoblaments s'utilitzen diferents espais que es comparteixen:
ESPAIS/ RECURS
INFANTIL
1r CICLE
2n CICLE
PATI
Molt petit
Molt petit i el pis es troba en mal
Molt petit i el pis es troba en mal
estat
estat
SALA MULTIUSOS
S’utilitza per fer la Psicomotricitat
S’utilitza puntualment
S’utilitza puntualment
AULA D'ANGLÈS / MÚSICA
No s’utilitza
S’utilitza per les àreas d’Anglés i
S’utilitza per les àreas d’Anglés i
Música i a més per desdoblaments i
Música i a més per desdoblaments i
suports.
suports.
AULA INFORMÀTICA
No s’utilitza
Hi ha un horari, els ordinadors son
S’utilitza per fer desdoblaments
molt antics.
AULES SUPORT 1r PIS
No s’utilitza
S’utilitza per fer suports
S’utilitza per fer suports
AULA ARXIU
No s’utilitza
S’ utiliza per l’EOEP i per fer
S’ utiliza per l’EOEP i per fer
suports
suports
AULES SUPORT TORRE
AL, AD i PT
AL, AD i PT
AL, AD i PT
AULA INFANTIL (CASA
S’utilitza per fer desdoblaments i
No s’utilitza
No s’utilitza
PORTERA)
guardar joguines de pati
SALA MESTRES
Reunions
Reunions i desdoblaments
Reunions i desdoblaments

4.6.- ESTAT DE LES INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS
La nostra escola es un edifici molt antic i tenint algunes mancances, no tenim un gimnàs i per això, l'àrea d'Educació Física es fa al pati i quan plou o fa
mal temps els alumnes es queden a la seva aula o utilitzen la sala multiusos o el hall.
La falta d’alguns espais i la d’un gimnàs és un dels problemes més greus. Actualment la sala multiusos s'utilitza per fer les sessions de psicomotricitat,
els tallers d'estimulació del llenguatge. Els dies de pluja són un inconvenient a l'hora de poder treballar l'àrea d'Educació Física correctament.
5.- PLA PER A L’AVALUACIÓ, SEGUIMENT I VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS
La finalitat d'aquest Pla, dins el marc de la nostra autonomia de centre, i amb els recursos personals i materials de que disposam, una vegada analizats i
valorats els resultats acadèmics de l'alumnat, és que hi hagi una reflexió sobre la necessitat de millora i una planificació coordinada de les accions
necessàries per incidir en la millora que s'hi pretén. Des de l'Equip Directiu, impulsarem les següents actuacions:
a) Coordinació i supervisió de les sessions d'avaluació dels equips docents.
b) Revisió dels acords de les sessions d'avaluació dels equips docents.
c) Establiments dels continguts i del mecanismes d'informació a alumnes i a famílies.
d) Es realitzaran reunions amb el IES Aurora Picornell per preparar el pas dels alumnes de 6è d'EP a l'ESO. Enguany participam per cinqué curs, amb
l'ajuda d'un/a educador/a de Serveis Socials de Llevant Sud, al Projecte Pont amb l'IES Aurora Picornell.
e) En finalitzar el curs, mitjançant la memòria de curs, el mateix Consell Escolar, el Claustre i les Comissions faran una reflexió sobre el seu treball i
les possibles mesures a emprendre per optimitzar-ho.
f) Aquesta PGA serà avaluada en finalitzar el curs pel professorat, l'equip directiu i el Consell Escolar. Les conclusions més rellevants i les propostes de
millora seran recollides en la memòria de final de curs i serviran de base per a l'elaboració de la PGA del curs següent.
6.- PROJECTES INSTITUCIONALS , PLANS DEL CENTRE
6.1 DOCUMENTS INSTITUCIONALS
6.1.1. PLANS D’ACTUACIÓ. PREVISIONS PER AL CURS
6.1.1.1.- PLA D’ACTUACIÓ DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC
Seguir amb el projecte lingüístic que es va actualitzar d'acord amb l'article 2 del decret 45/2016. Per tant, ha estat actualitzat completament seguint la

normativa vigent.
Línies prioritàries d'actuació:
 Continuar fomentant l'ús de la Llengua Catalana a l'escola.
 Aprofitar els esdeveniments culturals que es fan a l'illa per tal de completar els coneixements treballats a l'escola
 Fomentar les festes populars mitjançant activitats de centre.
 Fer tallers: lectura i representació de Rondalles, conta-contes, representacions teatrals....
 Escriure els comunicats en català o bilingües.
6.1.1.2- ACCIONS ANUALS DEL PLA D’ACOLLIMENT (PALIC)
AULA D'ACOLLIDA
ACTUACIONS A DESENVOLUPAR
Fer l’avaluació inicial d’acord amb les necessitats educatives de cada un dels alumnes respecte al seu procés d’ensenyament aprenentatge.
Planificar recursos i actuacions, aplicar les metodologies més adequades i avaluar processos i resultats.
Aplicar metodologies i estratègies d’immersió lingüística per a l’adquisició de la llengua.
Promoure la integració de l’alumnat nouvingut a les seves aules de referència.
Participar en les comissions d’avaluació…, per coordinar actuacions i fer el seguiment dels alumnes a fi d’assegurar la coherència educativa.
6.1.1.3.- ACCIONS ANUALS DEL PLA DE CONVIVÈNCIA
ACTUACIONS PREVISTES
Fer el seguiment de l'aplicació del Pla de Convivència.
• Ampliar el racó de convivència aportant material.
• Millorar el traspàs d'informació entre tots els mestres i els membres dels comissió quan hi ha
conflictes.
• Fer el seguiment de l 'aplicació del Pla de convivència.

TEMPORITZACIÓ
Al llarg del curs
Al llarg del curs

• Fer les valoracions necessàries sobre els resultats en l'aplicació del pla, i fer les modificacions
que es trobin oportunes.
• Fer aportacions i col·laborar en la presa de decisions en els casos que es considerin oportuns:
alumnes amb problemes de conducta i grups on es presentin més conflictes. Per tal de poder
oferir ajuda a tutors i especialistes del de la mateixa comissió.
• Millorar el coneixement dels alumnes i famílies sobre les normes de convivència del centre.
• Elevar al consell escolar del centre suggeriments i propostes per millorar la convivència.
• Millorar la dinamització del pati..
PRIMERES ACTUACIONS
Aplicació de la figura d´un mediador (compartit amb la direcció del centre), aquesta figura de
coordinador de convivència actuarà després del pati, diàriament.
Iniciar la mediació entre els alumnes a tutoria.
Pintar diferents jocs al pati, delimitar els espais, renovar el material de jocs a de taula.
Proporcionar diferents estratègies i material de modificació de conducta als mestres.
Promoure diferents tallers i sessions de treball amb les famílies.
Fer les valoracions necessàries sobre els resultats en l'aplicació del pla i fer les modificacions
que es trobin oportunes.
Seguir fent aportacions i col.laborar en la presa de decisions en els casos que es considerin
oprtuns: alumnes amb problemes de conducta i grups on es presentin més conflictes, amb la
intenció de poder oferir ajuda a tutors i especialistes des de la mateixa comissió.
Millorar el coneixement dels alumnes i famílies sobre les normes de convivència del centre.
Seguir amb la figura del mediador/a per resoldre els conflictes del centre.
Posar en marxa el pla d'acollida per mestres, pares i alumnes.

Al llarg del curs
Al llarg del curs
Al llarg del curs
Al llarg del curs

6.1.1.4.- PLA D’ACTUACIÓ ANUAL DE L’EQUIP DE SUPORT
ORGANITZACIÓ DE L’EQUIP DE SUPORT
Encarna Miró

Directora i coordinadora convivència i mediació

Carmen Calvo

PT

5è i 6è

Adelina del Castillo

PT

3r B i 4ts

Magdalena Galmés

PT

1r A, 2ns i 3r A

Paula Torrens

PT mitja jornada

Infantil i 1r B

Marga Puig

AL Coordinadora de suport

4ts, 5ès i 6ès

Dina Lorenzo

AL

1r A, 2ns i 3rs

Cristina Gelabert

AL mitja jornada

Infantil, 1r B

Consuelo Seoane

AD Aula Acollida

1r Cicle

Elena Caldentey

AD, Cap d’Estudis

Castellà 6è

M. Jesús Gómez

AD

4t, 5è i 6è

El nostre centre està situat a una barriada amb un
col·lectiu molt heterogeni social i culturalment,
cosa que es reflecteix a la població escolar. A tots els
nivells hi ha necessitats que es diferencien:
IDENTIFICACIÓ
I
• Necessitats educatives específiques permanents
DISTRIBUCIÓ DE TOTES
d’alumnes dictaminats per l’Equip
LES NECESSITATS DE
d’Orientació (EOEP) per presentar discapacitat psíquica,
SUPORT DE L’ESCOLA
sensorial o trastorn generalitzat
del desenvolupament.
• Necessitats educatives específiques no permanents que
presenten un desfasament curricular
derivat de problemàtica sociocultural greu, minories
ètniques i/o culturals en situació de
desavantatge, alumnes d’incorporació tardana i
immigrants amb desconeixement de les
llengües de la comunitat. A més a més, dels alumnes no
dictaminats per l’EOEP però que
presenten dificultats d’aprenentatge i /o del llenguatge i
requereixen suport per part de
l’especialista de PT o AL.
• Alumnes amb dificultats d'aprenentatge que necessiten
una AC d´accés.

Les necessitats educatives específiques de cada alumne es
determinen en funció de les avaluacions
inicials realitzades a principi de curs.

ADAPTACIONS CURRICULARS INDIVIDUALITZADES
Adaptacions d’accés:
-

Adequació d’espai, mobiliari, recursos didàctics (per compensar necessitats d’accés).
Adequació d’elements personals (modalitats i tipus de suport, acció tutorial,...)
Mesures per millorar la coordinació amb l’entorn familiar (per compensar necessitats socioafectives).
CRITERIS PER L’ELABORACIÓ DE LES ACIS

S’han d’elaborar després del procés d’avaluació inicial, comptant amb la informació aportada per l’EOEP. El tutor/a assumeix la responsabilitat de
coordinació amb la col·laboració del professorat de suport i l’EOEP per la realització i valoració de l’avaluació inicial, l’aportació d’orientacions i
estratègies educatives per a la intervenció docent. La duració de l’ACI ha de ser la mateixa que la programació en què es troba inclosa, i ha de servir
de referent al treball desenvolupat diàriament. Se n’ha de preveure la revisió, la modificació (si cal) i avaluació.

MODALITATS DE SUPORT
La modalitat de suport ha de ser el resultat d’una avaluació alumne – context, revisable en tots els seus aspectes i coherent amb la resta de les
decisions sobre l’adaptació del currículum de l’alumne.
Els alumnes amb necessitats educatives específiques rebran suport fora de l’aula per part de l’equip de suport només quan hi hagi una ACI molt
significativa o un objectiu que no es pugui treballar dins la dinàmica d’aula, i es farà en petit grup o individual, de tipus previ, posterior o
independent de la programació d’aula.

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS DELS SUPORTS
Calendari de coordinacions i actuacions
ACTIVITATS
Establir el pla d’atenció a la diversitat de
l’Equip de Suport

TEMPORITZACIÓ

ACTUACIONS I COORDINACIONS

Setembre i 1ª quinzena d’octubre Revisió de la
memòria i incorporació de noves
propostes d’actuació.
1ª quinzena de setembre. Neteja de material.

Reunions de l’Equip.
Incorporació a la PGA consensuat amb l’Equip
Directiu.
Classificació i ubicació del material.
Revisió del material

Recollida d’informació i avaluacions inicials.

2ona quinzena de setembre i mes d’octubre.

Conèixer els alumnes amb necessitats
educatives específiques.

Setembre i 1ª quinzena d’octubre.

Elaboració de pautes d’intervenció.

Després del resultat de les proves.

Col·laborar amb el tutor/a en l’elaboració de les
ACIs i els informes NESE i establir el programa de
cada alumne.
Preparar material i adaptar-lo a les necessitats
de cada alumne.
Facilitar la integració al centre d’alumnes
nouvinguts amb desconeixement de les nostres
llengües.

Octubre i finals de cada trimestre.

Informes previs.
Consultar centre anterior.
Consultar pares i mares .
Passar proves d’avaluació.
Revisar els expedients dels alumnes.
Avaluacions inicials.
Enregistrament de dades de cada alumne.
Reunions amb tutors i especialistes.
Reunions amb l’EOEP.
Reunions d’Equip de Suport.
Col·laborar en les ACIs i pautes d’actuació.
Revisió i actualització anual.
Seguiment trimestral.
Elaboració de material específic.

Coordinació de l’Equip de Suport, l’EOEP,
Serveis Externs (quan faci falta)

Setmanalment.
convocats.

Participar en les reunions de coordinació de

Quan siguin convocats

“Renovació” del material.Revisió i organització
del material

Al llarg del curs.
Al llarg del curs.

Amb

l’EOEP,

quan

siguem

Valoració de les necessitats dels nins/es arribats.
Orientació als tutors de les activitats i materials
més adients.
Suport lingüístic als alumnes que entrin al programa
de PALIC
Reunions setmanals de l’Equip de Suport i amb
l’EOEP quan siguin convocades.
Acta de reunió del coordinador
Quan siguin convocats

Cicle per assessorar i coordinar amb tutors i
especialistes la feina amb alumnes amb
Necessitats Educatives Específiques.
Participar en la CCP.

Una vegada al mes.

Participar en sessions d’avaluació i promoció
d’alumnes.
Avaluació final del suport donat al llarg del curs
per part de l’Equip de Suport.

Una vegada al trimestre.

Oferir suport a l’alumnat dels diferents cicles
mitjançant diverses estratègies metodològiques,
desdoblaments, suports en petit grup, individuals...

Al llarg del curs

Finals de juny.

Revisar i realitzar els documents del centre segons
el calendari proposat per la Cap d’Estudis.
Realitzar propostes.
Escriure acta de la reunió.
Assistir a les sessions d’avaluació.
Fer les propostes de promoció dels alumnes.
Elaboració de la memòria final de curs.
Elaboració dels informes dels alumnes del centre
que han rebut suport per part de l’Equip de Suport
Avaluació continuada.

6.1.2.- PLANS PER A LA REVISIÓ, SEGUIMENT O MODIFICACIÓ DELS PROJECTES INSTITUCIONALS.
6.1.2.1.- Projecte Educatiu de Centre (PEC)
No fa falta la seva revisió, va estar revisat curs 2016-17
6.1.2.2.- Concreció Curricular
No fa falta la seva revisió, va estar revisat el curs 18-19
6.1.2.3.- Reglament d’Organització i Funcionament del Centre (ROF)
No fa falta la seva revisió, va estar revisat curs 2018-19
6.1.2..4.- Pla de Convivència
Serà revisat durant aquest curs per la Comissió de Convivència
6.1.2.5- Projecte Lingüístic de Centre (PLC)
No fa falta la seva revisió, va estar revisat curs 2016-17
6.1.2.6.- Pla d’Atenció a la Diversitat (PAD)

S’ha revisat i elaborat el curs 2017-18
6.1.2.7.- Pla d’Acció Tutorial (PAT)
Continuarem amb la revisió i actualització del PAT, asesorats per l'EOEP, on es definiran estratègies d'aprenentatge, educació emocional i habilitats
socials entre altres.
6.1.2.8.- Pla d’Emergència i Evacuació
Establert en un document apart.

7.- ANNEXOS
ANNEX 1. ANNEX PGA DIE

1 F) ANNEX PGA
1 F.1. 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 órgans
responsables.
OBJECTIUS PROPOSATS

INDICADORS D’ASSOLIMENT

ACCIONS / MESURES PER A LA
SEVA CONSECUCIÓ

RESPONSABLES

• Seguiment i aplicació del pla
d'atenció a la diversitat
• Seguiment i aplicació del Pla de
Repetidors

Equip Docent.
Equip de Suport

QUANT A RESULTATS DE L’ALUMNAT QUE REPETEIX CURS
RR1

Assolir els objectius del curs.

Superar 3 àrees instrumentals i dues
àrees no instrumentals més que el
curs anterior.

QUANT A RESULTATS DE L’ALUMNAT AMB ACNS I AMB ACS
NES
E1

Assolir els objectius proposats a
les ACNS I ACS.

S’ha assolit almanco el 50% dels
continguts dels objectius proposats.

Elaboració , seguiment revisió de les
seves adaptacions. Seguiment del Pla
d'Atenció a la Diversitat.
Aprofitament de les beques del MEC
per alumnes NESE

Equip Docent.
Equip de Suport i
Orientació
Equip Directiu

QUANT A DISMINUCIÓ DE L’ABSENTISME ESCOLAR
AB 1

Fomentar la participació de les
famílies a la vida escolar.

AB 2

Conscienciar les famílies de la
importància de l’assistència a
l’escola.

Incrementar el % de famílies
que participen de la vida escolar
mitjançant els diferents canals de
comunicació establerts.
Augmentar el percentatge
d’assistència respecte al curs
passat.

Xerrades amb les famílies de forma
individual i col.lectiva per motivar-los
a l'assistència a classe.

Equip Docent.
Equip Directiu.
PTSC.
Serveis Socials
Comunicació dels tutors amb les
Tutors/es.
famílies per concienciar-los de la
Equip Directiu.
importància de l'assistència a l'escola
PTSC.
dels seus fills/es.
Serveis Socials.
Comunicació de les famílies amb l'Equip Protecció menors.
Directiu.
Iniciar el protocol d’absentisme.
Intervenció de serveis externs
(policia, ...)
Transmissió a les famílies de la nostra
obligació d’informar a la Conselleria
d’Educació de les absències no
justificades mitjançant el Gestib.

QUANT A LES MESURES PROPOSADES PER A LA MILLORA DELS RESULTATS ACADÈMICS
MP 1

Aconseguir l'estabilitat emocional
dins l'aula com a punt de partida

Quan el 60% dels alumnes
són capaços de resoldre els

Promoció d’activitats significatives,
funcionals on l'infant sigui protagonista

Equip Docent.
Equip de Suport

imprescindible de l'aprenentatge.

conflictes mitjançant el diàleg.

MP 2

Fomentar l’autonomia personal,
social i afectiva del’infant.

MP 3

Millorar els resultats acadèmics.

% d’infants que van assolint
major autonomia en els diferents
àmbits.
Quan un 60% de l’alumnat supera
amb un suficient o més les àrees
instrumentals tenint en compte
les necessitats de cada grup.

del seu propi aprenentatge.
Respectant el ritme individual
d'aprenentatge de cada alumne tot
afavorint-ne al màxim l’autonomia.
Treballant les normes de convivència.
Afavorint el treball cooperatiu.

Equip Docent.
Equip de Suport

Realització de l'horari
Equip Docent
Desdoblament a l'àrea de Llengua
Equip de Suport
Catalana.
Equip Directiu
Metodologia lúdica, participativa, visual i
varietat de recursos.
Distribució equitativa dels suports segons
les necessitats.
Adaptar la metodologia a les necessitats
de l'alumnat.
Aprofitament del Fons Socials.

2 F.2. OBJECTIUS ESPECÍFICS PER AL CURS
- Objectius específics 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 i
d'altres de nous que es vulguin incloure en la PGA, 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, si és el cas, en cada un dels objectius, i les persones o òrgans
responsables.
OBJECTIUS PROPOSATS

INDICADORS D’ASSOLIMENT

ACCIONS / MESURES PER A LA
SEVA CONSECUCIÓ

80-90% d’alumnes capaços
d’expressar les pròpies emocions i
reconèixer les dels altres.

- Rotllana de les emocions.
- Gestió de conflictes.
- Assemblea.
- Pati.

RESPONSABLES

EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC
P1

Treballar les emocions.
Conèixer, acceptar, controlar i
aprendre a compartir les
emocions pròpies.

Equip Docent.
Equip de Suport

P2

Fomentar l'ús del llenguatge oral
en català.

P3

Prendre consciència de la
importància de mantenir
un bons hàbits, ètics, higiènics,
d’alimentació i salut.

P4.

Conèixer i respectar les diferents
cultures del centre.

90 % d’alumnes que respecti les
cultures del centre

P5.

Considerar la diferència de
cultures com a enriquidores.
Fomentar un bon clima de
convivència entre els membres
de la comunitat educativa.

50 % d’activitats realitzades en el
centre en relació a altres cultures.
Reduir el registre d’incidències en
un 10% respecte al curs passat.

Promoure la participació del
claustre a activitats de formació

Un 35% del professorat participi a
les activitats de formació.

P6

P.7

80%-90% d’alumnes capaços de
reproduir vocabulari bàsic en
llengua catalana.
80%-90% d’alumnes capaços de
comprendre indicacions bàsiques en
llengua catalana.
90% d’alumnes que porten un
berenar saludable.
100% d’alumnes que es renten les
mans abans de berenar.
90% d'alumnes que porten fruita els
dies establerts.

- Contacontes.
- Eines i recursos per autogestionar les
emocions i resolució de conflictes.
Desdoblaments/grups reduïts a l’àrea de
Llengua Catalana.
Rètols en català dins i fora de l’aula.
Tallers i activitats en llengua catalana.
Festes (Sant Antoni, Dia del llibre...).
Immersió lingüística.
Registre control del berenar.
Programa Bon dia salut.
Higiene bucodental.
Rentar-se les mans abans de berenar.
Activitats físiques a les sessions
d’Educació Física.
Comunicació a les famílies del
programa sobre el berenar saludable de
l’escola.
Realització de projectes sobre les
cultures del centre.
Realització de les activitats proposades
pel claustre.
Diversitat de material que reflecteixi les
cultures del centre.
Fomentar l'ús del diàleg i la intervenció
del mediador/a per resoldre conflictes
de pati i de centre.
Xerrades després del pati.
Normes de centre i d'aula.
Motivació a través de claustres i
reunions extraordinàries.

Equip Docent.
Comissió Lingüística

Equip Docent.
Famílies.
Personal no Docent.
Comissió de Salut.

Equip Docent.

Equip Docent.
Equip Docent.
Comissió de
Convivència
Mediadores
Equip Directiu.
Famílies.
Equip Directiu.
Equip Docent.

B) EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU
O1
O2

Facilitar la coordinació de l'equip
de suport i tutors.
Fomentar les relacions entre els
centres i entitats de la zona.

O3

Fomentar el gust i interès per la
lectura.

O4

Participar en activitats amb altres
centres i entitats ciutadanes de la
barriada.

Dur a terme les reunions necessàries
per atendre la diversitat.
Mantenir el mateix nombre de
participacions amb les entitats de la
zona respecte al curs passat.
30% d’alumnat faci ús de la
biblioteca de pati i del préstec de
llibres.
Lectura d’un llibre per trimestre per
part del 70% de l’alumnat
Màxima col·laboració i participació
per part del centre amb les entitats
de la barriada.

Graella a principi de cada trimestre
amb totes les reunions programades.
Participació del Programa Pont i les
activitats ofertades per les Entitats.
Activitats del Dia del llibre.
Iniciar el Pla Lector a Infantil.
Fitxa/resum del llibre
Ús de la biblioteca d’aula i del centre.
Trobada esportiva amb escoles del
voltant.
Programa Exit.
Fundació Rafa Nadal.

Cap d' Estudis.
Equip Docent.
Equip Directiu.
Entitats de la zona.
Equip Docent.

Equip Docent.
Famílies.
Personal no docent.
Educadors.

3 F.3. ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE
- A la columna “Fixat a PGA” cal assenyalar si a la PGA hi consten, o no, referències a aquests aspectes organitzatius del centre, així com les accions o
mesures que es proposen dur a terme, si és el cas, en cada un dels aspectes. Cal determinar també les persones o òrgans responsables.
ASPECTES ORGANITZATIUS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Calendari i horari general del centre
Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris del centre
Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris del professorat
Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris de l'alumnat
Calendari de reunions
Calendari d'avaluacions
Periodicitat i organització de les entrevistes individuals i les
reunions col·lectives amb les famílies
Mesures per a l’optimització i l’aprofitament dels espais i recursos
Estat de les instal·lacions i equipaments

FIXA’T A
LA PGA
SI
NO
X
X
X
X
X
X
X
X

ACCIONS / MESURES PER A LA
SEVA IMPLEMENTACIÓ (si escau)
Equip Directiu.
Equip Directiu.
Equip Directiu.
Equip Directiu.
Equip Directiu.
Equip Directiu.
Equip Directiu.
Equip Directiu.

F.4. PROJECTES INSTITUCIONALS DEL CENTRE
- A la columna “Fixat a PGA” cal assenyalar si a la PGA es preveu, o no, l'elaboració, la revisió o l'actualització del projecte o d'algun dels seus
apartats, així com les accions o mesures que es proposen dur a terme, si és el cas, en cada un dels projectes i/o documents institucionals. Cal determinar
també les persones o òrgans responsables.
PROJECTES/DOCUMENTS INSTITUCIONALS
1
2
3

Projecte Educatiu
Concreció Curricular
Projecte lingüístic

FIXA’T A
LA PGA
SI
NO
X
X

4
5

Pla d’Acolliment/PALIC
Pla de Convivència

X
X

6
7

Pla d’Atenció a la Diversitat
Pla d’Acció Tutorial

X
X

8

Reglament d’Organització i F.

X

ACCIONS / MESURES PER A LA
SEVA IMPLEMENTACIÓ (si escau)
Equip Directiu.
Equip Docent
Comissió
Lingüística
Equip de Suport
Comissió de
Convivència
Equip de Suport
Durant aquest curs s’actualitzarà amb Equip Directiu.
la col.laboració de l’EOEP.
Equip Docent
EOEP
Equip Directiu.

ANNEX 2. PLA D’ACTUACIÓ DE L’EOEP
CENTRE: CEIP LA SOLEDAT
ADREÇA: C/ Regal, 16; 07007, Palma
TELÈFON: 971 247 929
CORREU ELECTRÒNIC: cplasoledat@educacio.caib.es
WEB: NO
HORARI DEL CENTRE: 9 a 14 h.
MEMBRES EQUIP DIRECTIU: Encarna Miró (directora), Elena Caldentey (cap d’estudis), Xisca Gómez (secretària).
INSPECTOR ASSIGNAT: Guillem Amengual.
SERVEIS: Programa ÈXIT de l’Ajuntament de Palma (dilluns i dimecres de 15.00h a 17.00)
ESCOLA MATINERA: NO
MENJADOR ESCOLAR: NO
SERVEI D’ORIENTACIÓ
ORIENTADOR: Neus García Catany
TEMPS D’ATENCIÓ CENTRE (períodes lectius +complementaris): dilluns i dimarts / divendres quinzenal de 9 a 15h.
TÈCNIC DE SERVEIS A LA COMUNITAT (PTSC): Alba Alfonso
TEMPS D’ATENCIÓ CENTRE (períodes lectius +complementaris): dilluns setmanal i dimarts quinzenal de 9 a 15h.
MEMBRES DE L’EQUIP DE SUPORT:
Coordinadora de l’equip de suport: Margalida Puig.
PT: Encarna Miró, Adelina del Castillo, Magdalena Galmès, Carmen Calvo, Paula Torres (1/2)
AL: Margalida Puig, Dina Lorenzo, Cristina Gelabert (1/2),
AD: Consuelo Seoane, Mª Jesús Gómez
ATE: Antònia Villalobos.
FISIOTERAPEUTA EDUCATIU: NO
UVAI: ASPAS
RECURSOS EXTERNS DE LA ZONA:
- CMSS LLEVANT SUD
- CMSS GREGAL
- FUNDACIÓ RAFA NADAL
- FUNDACIÓ PATRONAT OBRER
OBJECTIUS DEL SERVEI D’ORIENTACIÓ I DE L’EQUIP DE SUPORT
-

Atenció i intervenció al centre.

-

Atendre demandes psicopedagògiques i socials.
Col·laborar amb l’Equip de Suport.
Assessorar i col·laborar en l’establiment i disseny de programes, amb la participació a la CCP i altres òrgans de coordinació
pedagògica i docent.

-

Atenció i intervenció amb l’alumnat.
2.1. Participar en el seguiment de l’alumnat NESE (CP/HE i IT) i en l’actualització de la informació al GESTIB.
2.2.Realitzar el seguiment de l’alumnat amb situacions socials desfavorides i risc social.
2.2.Participar en el procés d’avaluació psicopedagògica pel que fa a l’estudi i intervenció de la situació socio familiar.
2.3. Elaborar els documents corresponents.

-

Atenció i intervenció amb les famílies.
3.1. Detectar indicadors de risc per prevenir situacions sociofamiliars desfavorides.
3.2. Col·laborar en el programa de prevenció i control d’absentisme escolar.
3.3. Intervenir en situacions de maltractament infantil i/o derivació als serveis pertinents.
3.4. Col.laborar en les activitats per a la integració de l’alumnat en situació de desavantatge social.
3.5. Afavorir la implicació de les famílies en el procés educatiu dels fill/es i en activitats que es duguin a terme al centre.
3.6. Fer l’acompanyament, el seguiment i la coordinació de la família i de les
diferents actuacions que es duen a terme en els àmbits escolar, sanitari i social en relació amb l’alumne.

-

Atenció i intervenció amb els recursos externs
Fer l’acompanyament, el seguiment i la coordinació de la família i de les
diferents actuacions que es duen a terme en els àmbits escolar, sanitari i social en relació amb l’alumne.
PROGRAMES A DESENVOLUPAR

TÍTOL
PLA DE MILLORA EN LA COORDINACIÓ I COMUNICACIÓ ENTRE ELS AGENTS PROFESSIONALS IMPLICATS EN ELS CASOS
D’ABSENTISME
-

FONAMENTACIÓ

L’educació ha avançat molt en les últimes dècades però a l’actualitat aquesta presenta alguns límits i problemes importants que cal tenir en compte
com a reptes de futur, com són entre altres, les altes taxes d’abandonament i fracàs escolar.
Aquest programa s’entén com una mesura, la finalitat del qual, és treballar cap a la millora de l’assistència de l’alumnat a les escoles ja que sense
aquesta assistència no es pot donar ni l’actuació ni el seu assoliment.

Un aspecte relacionat amb el fracàs i l’abandonament de l’aprenentatge formal, és l’absentisme escolar, fenomen considerat com un procés complex i
heterogeni que interacciona amb diversos factors socials, educatius, familiars, etc.
Dins dels motius més freqüents d’absentisme que es detecten en el centre educatiu que s’atén són:
● Manca de control i d’hàbits en les famílies dels menors absentistes
● Problemàtiques familiars que deixen en un segon pla l’educació dels infants
● Famílies que malgrat s’esforcin, no aconsegueixen que els seus fills/es acudeixin a l’escola
● Infants que no troben l’escola suficientment motivadora i solen arrossegar un retard escolar significatiu que els provoca incomoditat i
desinterès
● Manca de motivació de la família cap a l’escolarització dels menors i raons culturals i ètniques.
- OBJECTIUS GENERALS
● Conscienciar a la comunitat educativa (professorat, alumnat i famílies) de la importància de l’escola com agent educatiu i socialitzador,
proposant que generi alternatives per a disminuir el desfasament escolar i el fracàs de l’alumnat
●
●
●
●
●

OBJECTIUS ESPECÍFICS
Informar del protocol d’absentisme ajustat a la realitat del centre.
Clarificar responsabilitats i funcions.
Detectar les necessitats d’aquest col·lectiu, és a dir, alumnat amb un alt risc d’exclusió o abandonament.
Dissenyar estratègies de tipus preventiu i d’intervenció, i col·laborar en la seva implementació.
Incorporar nous canals de comunicació i coordinació entre els agents professionals implicats que afavoreixen el control i seguiment de
l’absentisme: tutors/es, equip directiu i PTSC.
● Incrementar la coordinació entre el centre educatiu i els recursos externs amb la finalitat de compensar dèficits escolars i socials.
-

DESTINATARIS

● Alumnat i famílies, claustre i equip directiu.
-

DESENVOLUPAMENT

 Actuacions amb Equip Directiu
● Creació d’una carpeta d’Absentisme al DRIVE de l’escola compartida entre: equip directiu, cada tutor/a i PTSC, amb la finalitat de millorar la

coordinació entre els agents implicats en el control i seguiment de l’absentisme.
Contingut de la carpeta:
 Instruccions protocol absentisme
 Informació referent als antecedents de l’absentisme de l’alumnat en cursos anteriors
 Registre actuacions absentisme per al curs actual per facilitar d’aquesta manera el seguiment de les actuacions que s’han de realitzar tant si es
detecten nous casos d’absentisme, com els casos de seguiment.
● Elaboració i preparació de tota la informació referent als antecedents de l’absentisme de l’alumnat en etapes o cursos anteriors (i dels seus
germans i germanes, si escau).
Informació que serà facilitada per la PTSC a cada tutor/a a la Roda de tutors/es que s’organitza durant el mes de setembre / octubre i
compartirà al DRIVE.
● Reunions una vegada al mes amb la Directora del centre per recollir i revisar les faltes i fer el seguiment de les actuacions que es van fent al
llarg del curs.
● Participació a la CCP per traslladar informació referent a l’absentisme del centre.
 Actacions amb els tutors i les tutores
●
Roda de tutors/es el mes de setembre i octubre per facilitar la informació d’alumnat absentista en cursos anteriors i alumnat en risc de
ser absentista.
La informació també quedarà recollida a la carpeta compartida al DRIVE amb cada un dels tutors/es.
Explicació de les funcions que els tutors/es tenen davant l’absentisme escolar, segons el protocol i proporcionar els documents que fan
referència al protocol a través de la carpeta compartida al DRIVE.
●
Seguiment de les actuacions que s’han de realitzar tant si es detecten nou casos d’absentisme, com els casos de seguiment.
Coordinació per establir els aspectes a tractar a les reunions amb les famílies amb motiu de la detecció de faltes d’assistència.
 Actuacions amb les famílies
●
Actuacions davant un cas d’absentisme dels agents professionals implicats:
● 1ª Reunió – Tutor/a: per mantenir informada a la família sobre les faltes sense justificar i establir acords de millora.
● 2ª Reunió – Equip Directiu: quan es detecta incompliment en els acords presos a la 1ª reunió.
● 3ª Reunió – PTSC: si l’alumne continua acumulant faltes d’assistència sense justificar. Pla Actuació Individual i Familiar (PAIF): accions a
dur a terme amb la família per superar l’absentisme.
● En cas de no localitzar la família o no assisteixin a les reunions convocades, s’envia carta certificada informant inici Protocol Absentisme,
registre de faltes sense justificar i convocatòria de reunió.
 Actuacions amb serveis externs
●
Coordinació a les comissions amb CMSS per fer el seguiment dels casos i oferir un espai i temps d’oci saludable.
●
Coordinació amb FRN per fer el seguiment i oferir un espai i temps d’oci saludable.
●
Coordinacion de seguiment amb altres serveis externs implicats.

-

TEMPORALITZACIÓ
●
Setembre
Disseny del programa per part de l’equip directiu, equip de suport i membres de l’EOEP.
Creació carpeta compartida al DRIVE sobre Absentisme.
Elaboració i preparació de tota la informació referent als antecedents de l’absentisme de l’alumnat en etapes o cursos anteriors (i dels seus
germans i germanes, si escau).
Roda de tutors/es.
●
Octubre
Roda de tutors/es.
●
Al llarg del curs:
Prevenció, detecció i intervenció davant els casos d’absentisme escolar.
Reunions mensuals amb la directora del centre per revisar i recollir les faltes d’assistència registrades i fer el seguiment de les actuacions
realitzades.
Participació a les CCP per traslladar informació referent a l’absentisme.
Coordinacions amb els CMSS de la zona i FRN, i coordinacions amb els serveis externs implicats.

RECURSOS
●
Documents oficials del centre.
●
Documents que s’utilitzin per enregistrar el seguiment de l’alumnat absentista o amb risc d’absentisme.
●
DRIVE
- AVALUACIÓ / INDICADORS D’AVALUACIÓ
L’avaluació ha de ser continua i la desenvoluparan tots els membres implicats, per tant es durà a terme en 3 moments:
● Avaluació inicial. Es recollirà la informació quantitativa disponible sobre l’absentisme del curs passat.
● Avaluació de procés. Es recollirà la informació que fa referència al procés de desenvolupament i la implementació de les actuacions. A més a
més, s’utilitzarà la fitxa individualitzada de seguiment de l’absentisme escolar Full de control d’assistència setmanal, com instrument de
recollida d’informació de forma cronològica.
● Avaluació de resultats. Es registrarà a les graelles de valoració el nombre de protocols iniciats, de seguiment i de derivació als serveis externs.
Aquesta graella és la que s’enviarà a final de curs al Servei d’Atenció a la Diversitat al mes de juny. La comparació de les dades quantitatives
del curs passat amb les del curs actual permetrà identificar si s’ha donat una disminució de l’absentisme al centre escolar.
A més a més, es tindran en compte els següents criteris d’avaluació:
De
cap Escassame Parcialme Majoritària Totalme
manera
nt
nt
ment
nt
S’ha
previngut,
disminuït
i
evitat

l’absentisme
i
l’abandonament escolar
S’ha implicat a l’equip
docent en la prevenció,
detecció i tractament de
l’absentisme
S’ha proposat i donat
suport a la creació de
recursos específics que
contribueixen
a
la
disminució del problema
d’absentisme
S’ha
sensibilitzat
i
implicat a tota la
comunitat escolar per
disminuir l’absentisme
S’ha
fomentat
la
integració i participació
de l’alumnat i les seves
famílies en la vida activa
del centre
S’ha
fomentat
i
consolidat
la
comunicació amb els
serveis externs.
Indicadors d’avaluació
● Reduir el nivell d’absentisme en el centre
● Grau d’idoneïtat de les actuacions previstes per part de tota la comunitat educativa (docents, famílies i alumnes)
● Elaboració de la memòria com a base pels següents anys
Instruments
● Registre de dades sobre absentisme (a)
● Registre d’actuacions realitzades (a)
● Entrevistes amb famílies i alumnes (b)

● Qüestionari d’avaluació de Programes educatius dels serveis d’orientació (c)

“PROGRAMA D’ASSESSORAMENT PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL (PAT) AL CEIP LA SOLEDAT”.
NOTA: Aquest pla es va iniciar al curs 2017-18. Al llarg de les diferents sessions programades al llarg del tres trimestres. Donat la llargària de
les diferents tasques a desenvolupar, consideram adient incloure dins els programes a desenvolupar als centres, la finalització de la revisió del
PAD al llarg del curs 2018-19.
-

FONAMENTACIÓ

Qualsevol procés de revisió i actualització dels diferents documents de centre té com a punt de partida el marc legislatiu de referència. Així, doncs,
partim de dues premisses bàsiques:
“La tutoria i l’orientació dels alumnes formarà part de la funció docent. Correspon al centres educatius la coordinació d’aquestes activitats. Cada
grup d’alumnes tindrà un professor tutor. (LOGSE, art. 60.1)”.
“Són funcions del professorat : La tutoria de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en
colaboración. (LOE, art. 91.C)”.
A nivell educatiu s’estableix un sistema d’orientació que consta de tres nivells:
- L’aula, amb el professor-tutor.
- El centre, a través dels òrgans de coordinació docent (CCP i Equips de cicles, principalment).
- El sector, a través dels Serveis Especialitzats d’Orientació Educativa (EOE).
D’acord amb aquest model, s’exposa, com a sistematització del primer nivell d’orientació, el plantejament d’un Pla d’Acció Tutorial des de la
perspectiva de la LOE/ LOMQE. Així, la concreció d’aquest pla serà màxima en l’aula, i, al mateix temps, s’integrarà en la dinàmica orientadora del
centre a través de la CPP i/o i comptarà amb l’assessorament de l’Equip d’orientació.
El punt de partida per a la contextualització del PAT és l’anàlisi de l’entorn i de la realitat del centre educatiu i només després, es considerarà l’acció
tutorial de manera que tracti les necessitats detectades de la realitat socioeducativa de l’escola (Annex nº1: Detecció de necessitats).
La tutoria, concepte marc del PAT, és un terme que adquireix, dia a dia, major concreció, tenint en compte que:
● La tutoria és una activitat inherent a la funció del professor que es realitza individualment i col·lectivament amb els alumnes d’un grup-classe

per tal de facilitar la integració personal en els processos d’aprenentatge. (Lázaro & Asensi, 1987)
● La tutorització és la capacitat que tenen tots els professors de situar-se al costat de l’alumne en un procés continu d’acompanyament en
l’aprenentatge vital. (Arnaiz & Isus, 1995)
- OBJECTIUS GENERALS
● Participar en l’actualització, implementació i seguiment del PAT al context de la CCP. Curs 2018-19: Finalitzar la revisió iniciada al curs
passat. Ç
● Desenvolupament del PAT en funció de les necessitats detectades per cicles i/o etapes. Previst per al curs 2018-19.
-

OBJECTIUS ESPECÍFICS
Conèixer la realitat socioeducativa del centre així com les necessitats individuals de l’alumnat i les seves famílies.
Facilitar la tasca tutorial del docent.
Avaluar la implementació del programa marc.

- DESTINATARIS
Alumnat i famílies, claustre i equip directiu.
-

DESENVOLUPAMENT

ESTRATÈGIES D’ACTUACIÓ

TEMP.

RECURSOS

Avaluació de les necessitats del
claustre vers l’acció tutorial
Coordinació amb la CCP i equip
directiu
Concretar objectius en relació al PAT
per a cada curs acadèmic.

1er
trimestre
Curs
escolar
Curs
escolar

- Annex 1.
- Actes de la CCP
- Acta de reunió.

Revisió de la documentació existent.

Curs
escolar

Facilitar
models
documentals Curs
(activitats, recursos i materials) que escolar
serveixen als tutors per exercir la
seva funció tutorial, adequats a les
diferents etapes i cicles.

- PAT actual i normativa associada.
- Memòria de centre.
- Annex 2: Guió per a la revisió dels models documentals de tutoria al centre.

- Annex 3: Webgrafia, bibliografia, programes existents.
- Acta de reunió.

AVALUACIÓ
- Avaluació del procés al llarg del curs en el si de la CCP i es deixarà constància a les actes.
- Avaluació final de consecució dels objectius establerts en aquest programa (Annex 4: Avaluació de la implantació del programa
nº6).S’utilitzaran -entre altres i no tots-, els següents indicadors:
● L’adequació a les necessitats dels destinataris.
● L’adequació de les metes i objectius previstos inicialment.
● La disponibilitat dels recursos.
● El grau de participació en les activitats realitzades.
● La temporalització amb què s’han dut a terme. La implicació de tots els responsables en el seu desenvolupament.
- ANNEXES
● Annex n1: Detecció de necessitats.
● Annex nº2: Guió per a la revisió dels models documentals de tutoria al centre.
http://www.caib.es/sites/inspeccioeducativa/ca/documents_institucionals-41172/
● Annex nº3: Webgrafia.
● Annex nº4: Avaluació de la implantació del programa nº6 i la seva eficàcia.
ANNEX nº1: DETECCIÓ DE NECESSITATS (Fet)
(Marcau amb una creu aquells continguts que siguin del vostre interès. Especificau, si escau, continguts concrets que es vulguin treballar al context
d’aula)
● NECESSITATS DETECTADES A L’ETAPA D’EI
1. De relació escola-família:

-

Entrevistes tutor-pares.
Reunions col·lectives entre el tutor i els pares del grup-classe.
Participació en la dinàmica escolar, tradicions i altres activitats que fomentin la relació família-escola.

2. De desenvolupament personal i social:
- Hàbits d’ordre, neteja i socialització.
- Estimulació primerenca.
- Emocions, conducta i altres.
3. De relació amb el procés d’E-A:
- Desenvolupament de competències generals per a l’aprenentatge.
- Desenvolupament d’habilitats relacionades amb l’adquisició de les diferents fites de desenvolupament.
4. De desenvolupament de la salut i l’autonomia personal:
- Cura del cos.
- Hàbits bàsics d’higiene, d’alimentació i de descans.
- Salut bucodental.
● NECESSITATS DETECTADES A L’ETAPA D’EP
1. De prevenció:
- Realitzar diagnòstics dels alumnes amb la col·laboració de l’OE.
- Analitzar possibles dificultats de desenvolupament, de conducta i d’aprenentatge.
2. De suport al procés d’Ensenyament - .Aprenentatge:
- Diversificar al màxim les situacions d’aprenentatge de tècniques bàsiques d’estudi.
- Treballar els mateixos continguts amb materials i recursos didàctics diferents.
- Potenciar el desenvolupament de la dinàmica d’“aprendre a pensar” amb situacions de respostes creatives.
- Fer el seguiment dels aprenentatges instrumentals.
- Fer complir les normes establertes al centre pel que fa a la cura, manteniment i reposició en el seu cas dels llibres de text.
3.D’integració social:
- Organitzar activitats de relació i animació social.
- Dur a terme tècniques de dinàmica de grups.
- Organitzar jocs i activitats de grup reduït, de grup mitjà i de grupclasse.
- Agrupar periòdicament els alumnes de forma heterogènia per afavorir les relacions interpersonals.
4. De coordinació amb el professorat:
- Establir criteris comuns d’acció tutorial.
-

Planificar tot l’equip docent activitats que desenvolupen els objectius proposats.
Coordinar, des de l’equip directiu, l’orientació del centre.

5. De relació amb les famílies:
- Fer reunions periòdiques, individuals i amb el grup-classe.
- Recollir informació rellevant per a la presa de decisions curriculars.
- Establir canals de comunicació fluida i bidireccional.
- Atendre possibles problemes personals que interferisquen la vida escolar de l’alumne.
- Suggerir activitats d’intervenció familiar per a una integració millor.
- Altres:

ANNEX nº2: GUIA PER A LA REVISIÓ DELS MODELS DOCUMENTALS DE TUTORIA A NIVELL DE CENTRE
En l’annex 6 del document publicat per Inspecció educativa en relació als apartats que ha de reunir el PAT dels centres d’educació infantil i primària,
es refereix el següent:
És necessari que des del Departament d'Orientació o l'orientador s'elaborin uns models documentals que serviran als tutors per exercir la
seva funció i que seran uns referents a nivell de centre.
Alguns models documentals podrien ser:
-

Quadern de tutoria.
Acta de reunió tutorial amb una família.
Índex de les reunions col·lectives amb les famílies dels alumnes.
Protocol d'acollida dels nous alumnes.

Alguns criteris per a la seva realització:
DOCUME
NT

EL
CENTRE
EN
DISPOSA?

ÉS UTILITZAT GRAU
PELS
D’EFICÀC
TUTORS/ES?
IA

SUGGERÈNCIES
MILLORA

Altra documentació a tenir en compte:
- Carta de compromís educatiu
- Enquestes familiars d’autoconeixement
- Qüestionaris de satisfacció per a les famílies sobre l’acció tutorial compartida

DE

-

Qüestionaris de satisfacció dels docents sobre l’acció tutorial compartida.

ANNEX nº3: WEBGRAFIA
http://familiaycole.com/
http://www.orientacionandujar.es/registros-de-accion-tutorial/
http://www.rinconmaestro.es/tutoria/actividades.html
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/educacion-en-valores/asesoria-para-la-convivencia/profesorado/actividades-de-tutoria
http://multiblog.educacion.navarra.es/iibarrog/disrupcion/infantil-y-primaria/
http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/199899/memories/acarpena.pdf (Habilitats socials i educació en valors)
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/aplicacio/graella-educaciosocioemocional-aula.pdf
http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/93/publicaDiver/acciontutorialprimaria.pdf
ANNEX nº4: AVALUACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ DEL PROGRAMA Nº6 I LA SEVA EFICÀCIA
(Els ítems a avaluar són de caràcter orientatiu i no tenen perquè avaluar-se tots).
ITEMS
Documents de centre revisats
Reunions realitzades per la coordinació del programa
(tutors, Equip de suport, Equip directiu).
Models documentals creats o actualitzats
Sessions dins aula amb participació de l’ES
Activitats realitzades amb l’alumnat/famílies
I d’altres, si escau.

NUMERO

GRAU DE SATISFACCIÓ
(1-5)

ANNEX 3. PLA DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT DEL CENTRE
Al llarg del curs, es posarà a l’abast de tot el claustre de mestres, tota la informació referent a cursos, seminaris i jornades de
formació organitzades pel CEP, Conselleria d’Educació, sindicats i altres institucions. Segons l’interès de cada una d’elles, els
/les mestres participarem amb l’objectiu d’enriquir i millorar la nostra formació.
Durant aquest curs el claustre participarà en una formació en centre, “Aprenentatge Cooperatiu II ”.
ANNEX 4. COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA
OBJECTIUS
● Ampliar el racó de convivència aportant material.
● Reprendre la proposta de l'orientadora sobre les
xerrades- tallers que no s'ha pogut realitzar aquest curs.
● Millorar el traspàs d'informació entre tots els mestres i
els membres dels comissió quan hi ha conflictes.
● Fer el seguiment de l 'aplicació del Pla de convivència i
del Pla d´Acollida.
● Fer les valoracions necessàries sobre els resultats en
l'aplicació del pla, i fer les modificacions que es trobin
oportunes.
● Fer aportacions i col·laborar en la presa de decisions en
els casos que es considerin oportuns: alumnes amb
problemes de conducta i grups on es presentin més
conflictes. Per tal de poder oferir ajuda a tutors i
especialistes des de la mateixa comissió.
● Millorar el coneixement dels alumnes i famílies sobre
les normes de convivència del centre.
● Elevar al consell escolar del centre suggeriments i
propostes per millorar la convivència.
● Millorar la dinamització del pati.

ACTUACIONS
● Aplicació de la figura d´un mediador (compartit amb la
direcció del centre), aquesta figura de coordinador de
convivència actuarà desprès del pati, diàriament.
● Iniciar la mediació entre els alumnes a tutoria.
● Pintar diferents jocs al pati, delimitar els espais, renovar
el material de jocs a de taula.
● Proporcionar diferents estratègies i material de
modificació de conducta als mestres per treballar a
tutoria.
● Promoure diferents tallers i sessions de treball amb les
famílies dirigides per la orientadora i PTSC.
● Mantenir entrevistes amb els pares per comunicar
bidireccionalment assumptes relatius a la convivència
i poder-los restaurar.

● Començar a treballar la prevenció de conflictes
ANNEX 5. COMISSIÓ LINGÜÍSTICA
OBJECTIUS

ACTUACIONS

1. Fomentar l’ús de la llengua catalana a través de les dites dels mesos de
l’any a Infantil i a primer cicle.
2. Fomentar l’expressió oral a través de diferents contes relacions amb
les emocions.
3. Organitzar el dia del llibre (23 d’abril).
4. Continuar amb l’apadrinament lector.
5. Treballar la lectura i la seva comprensió a través de la biblioteca
d’aula.
6. Continuar amb els objectius de la PLC.

1 ) Crear i cercar les dites de cada mes i els hi donarem als tutors
corresponents.
2) Tenir previstes les activitats/tallers del dia del llibre.
3) Anar progressivament incorporant l’apadrinament lector.
4) Elegir els contes i la fitxa corresponent per treballar l’apadrinament
lector.
4) Fer activitats per al foment de la llengua catalana a través de contes
d’emocions.
5) El tutor és el responsable que els alumnes facin ús de la biblioteca
d’aula.

ANNEX 6. COMISSIÓ DE SALUT
OBJECTIUS
-

-

ACTUACIONS

Generals:
Activitats que farem:
- Facilitar que la comunitat educativa adopti estils de vida
- Registre diari de berenar saludable (a partir d’octubre).
saludables.
- Pla de consum de fruita i iogurt.
- Convertir el nostre centre educatiu en un espai que
- Diada cooperativa a Primària
afavoreixi la salut.
- Cursa infantil a Primària convidant a altres centres escolars.
- Diada cooperativa (jocs d’aigua)
Específics, per eixos (assolibles, adequats a les característiques
- Educació física als carrers
del centre i susceptibles d’avaluació)
- Barriolimpíades pels alumnes.
- Afavorir hàbits alimentaris saludables.
- Diada cooperativa al poliesportiu Germans Escales (Escoles
- Promoure la vida activa, l’exercici físic i l’oci saludable.
barri).
- Fomentar els hàbits d’higiene.
- Diada/gimcana/cursa d’orientació (escoles barri).
- Afavorir el desenvolupament personal a partir de
- Poliesportiu o parc de Germans Escales.

-

l’adquisició de competències com l’autoconeixement,
l‘autoestima, la gestió d’emocions i sentiments, el
pensament crític i creatiu, la presa de decisions i altres
competències protectores de conductes no saludables.
Promoure actituds saludables i positives en relació amb
l’afectivitat i la sexualitat.
Promoure estils de vida que ajudin a conviure amb les
tecnologies de l’informació i la comunicació, evitant-ne
un mal ús.
Promoure l’adopció de pautes de comportament i estils de
vida tendents a incrementar la seguretat i la prevenció de
lesions no intencionades o accidents que incloguin
estratègies de seguretat tant dintre com fora del centre
educatiu.

-

Activitats a l’escola del projecte Suma’t (pendents de confirmar).
Lectura de contes enfocats a conèixer i gestionar emocions.
Activitat relacionada amb la afectivitat, sexualitat, respecte, etc.
Control hàbits higiènics, com activitats de rentar-se les mans
abans de berenar.
Informació diària a les famílies tractant temes com l’alimentació,
hàbits saludables, etc.
Sortida a la granja jovent
Taller de “Joan recicla” de Emaya
Conte d’en Patufet.
Excursió a Sa Canova
Sortida a la Granja Escola de Son Ferriol
Sortida al mercat (Pendent de confirmar).
Excursió al Puig de Sta Magdalena
Excursió a la reserva del Puig de Galatzó.

ANNEX 7. TIC
OBJECTIUS
Objectius generals del Centre en relació a les TIC/TAC.
Potenciar l'ús de la informàtica com eina de treball en el
procés d'ensenyament-aprenentatge, utilitzant-la de forma
activa.
Objectius per als alumnes:
Utilitzar programes i entorns que facilitin el seu aprenentatge
de les diferents àrees de contingut: Matemàtiques, Llengües,
Coneixement del medi,...
Utilitzar l'ordinador com mitjà d'investigació per a ampliar

ACTUACIONS
● Utilitzar l’ordinador i les NNTT com un instrument més
de joc, d’aprenentatge, familiaritzant-se amb ell, i en el
seu maneig...
● Utilitzar la pissarra digital amb destresa.
● Participar activament amb els demés a les propostes que
es facin amb la seva utilització.
● Conèixer les característiques i possibilitats
comunicatives de les noves tecnologies, desenvolupant
una actitud crítica cap aquests mitjans.
● Emprar els diferents programes proposats (Sistema
Operatiu Linux Ubuntu12.04 i 14.04, accessoris, Clic®

coneixements i elaborar petits projectes a nivell individual i/o
col·lectiu.
Objectius per al professorat.
Utilitzar les TIC com mitjà per perfeccionar l'activitat docent
a través de la seva utilització, d'aprofitar la informació que
d'elles pugui treure, i per a millorar el plantejament pedagògic
a través de la seva utilització.
Utilitzar les PDI com a recurs per a facilitar el procés
ensenyança–aprenentatge per: motivar,investigar, descobrir,
imaginar, crear…

●
●
●
●

i Clic Java®, OpenOffice, el navegador Firefox...) sent
capaços de seguir la seqüència correcta d’ordres
necessàries per a què l’ordinador se posi en
funcionament.
Utilitzar l’ordinador com a vehicle d’adquisició de
coneixements, descobriment de coneixements, actituds,
destreses i hàbits.
Conèixer i posar en pràctica les normes bàsiques de
funcionament de l’ordinador: engegar, apagar,
utilització del teclat, ratolí…
Actualització de l’infraestructura millorant la
disponibilitat dels Pc’s de la sala d'informàtica.
Actualització dels mini portàtils a la nova xarxa wi-fi
d’escoles connectades .

ANNEX 8. ACTA D’APROVACIÓ DELS ASPECTES EDUCATIUS DE LA PGA PER PART DEL CLAUSTRE
ANNEX 9. CERTIFICAT D’APROVACIÓ DE LA DIRECCIÓ
ANNEX 10. ACTA DE CONSELL ESCOLAR

