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1.- DIAGNÒSTIC INICIAL
Anàlisis de la memòria del curs 2019-2020
Dins la memòria es poden observar diversos apartats on tots i cadascun d’ells fa una
proposta de millora pel curs 2019/20. Aquestes propostes de millora es reflecteixen i
s’han recollit als diferents apartats de la PGA, que s’especifica a continuació.

Anàlisi de l’avaluació de la PGA del curs anterior per part del Consell Escolar del Centre
Dins l’acta de la reunió del Consell Escolar realitzada el dia 18 d’octubre del 2018 va
quedar aprovada la PGA del curs anterior, i es va explicar que enguany s’havia modificat
amb una PGA més reduïda, intentant que sigues més àgil i amb tots els apartats
importants proposats per la Conselleria.

2.- OBJECTIUS ESPECÍFICS PER AL CURS 2019-2020
2.1.- Objectius d’àmbit pedagògic, organitzatiu i de gestió
Primer: Implementació del Pla Estratègic 2017-2021 de la FEV
Del treball de totes les Comunitats Educatives de la FEV, i de les conclusions dels
diferents Fòrums Educatius Vicencians i del resum de l’Equip de Reflexió Pedagògica i
Comissió Estratègica va sorgir el II Pla Pedagògic 2017-2021, que durant el present curs es
continua implantant.
Ja fa uns anys, es va implantar pla estratègic de la FEV dividit en tres parts (Pla
Pedagògic, Pla Pastoral i Pla Administratiu) treballat en diferents fòrums i dividit amb 5
Objectius estratègics:
-

Objectiu 1: Portar a terme una acció pastoral significativa en la presa de decisions
i en la pràctica docent.

-

Objectiu 2: Promoure l’èxit educatiu a través de la innovació pedagògica i del
canvi metodològic.

-

Objectiu 3: Aconseguir la viabilitat i la sostenibilitat dels centres d’acord amb el
nostre model educatiu, amb el nostre caràcter propi i responent a les necessitats
de l’entorn.
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-

Objectiu 4: Fomentar els lideratges, el treball en equip i l’establiment de
relacions personals positives entre els professionals.

-

Objectiu 5: Esdevenir una organització coneguda i reconeguda en l'àmbit
educatiu per la seva qualitat organitzativa, els seus valors cristians, la innovació
sistemàtica i el dinamisme, així com per la creació de discurs propi dintre del
sector educatiu.

Aquests objectius estan organitzats per diferents comissions de treball. Les línies
d’acció (objectius) estan implícites dins de cada Comissió:
-

Comissió Família - Escola - Festes populars.

-

Comissió Comunicació i Relació amb l’Entorn.

-

Comissió Noves Tecnologies i Infraestructures.

-

Comissió Multilingüe i d’Inserció el Medi Sociocultural.

-

Comissió per la Resiliència – Pastoral - Valors i Civisme.

-

Comissió Emocional.

Segon: Projectes de Centre
a) Adequar i fomentar les noves tecnologies al centre (Robòtica, Tabletes, Chromebooks i
Informàtica en general). Programa "Ta.Ro.Tic". Dins les noves tecnologies el centre està
immers en diversos projectes:
- Introducció de les tabletes a tot infantil fins a 4 E.P.
- Formació i posada en pràctica de les eines google.
- Introducció de la robòtica tant en extraescolars com en el curs que ve.
dins el currículum de tecnologia a secundària.
- Utilització de la impressora 3D dins la matèria de tecnologia .
- Continuar amb el Campus Tecnològic d’Estiu 2019-2020.
- Introducció dels Chromebooks al curs de 1 d’ESO.
b) Fomentar les llengües estrangeres (anglès i alemany). Programa" I'm Languages"
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-Per mitjà de l'examen Oxford Test of English.
-Amb la introducció dins les extraescolars de 12-13 de speaking amb anglès i
alemany.
-Amb l’incorporació d’un auxiliar de conversa d’alemany a secundària i
possiblement un auxiliar de conversa d’anglès a primària.
-Diversos projectes compartits amb altres matèries.
-Viatja amb els alumnes d'alemany a Alemanya.
-Possible projecte d’intercanvi amb alumnes estrangers.
c) La implicació del claustre amb el programa. “Emociona’t"
-La formació per part dels mestres en educació emocional
-La formació de pares i alumnes amb la mateixa matèria
-La posada en pràctica dels continguts amb educació emocional
d) La creació i desenvolupament dels següents projectes:
-Grans i petits: Continuar amb aquest projecte participant conjuntament amb la
Residència de gent gran del consell insular, fomentant la relació amb els grans i
petits i així que es puguin nodrir dels seus coneixements i aptituds a la vegada
que ells també aprenen i s’enriqueixen. És un intercanvi de valors i una lliçó de
vida on tots hi sortim guanyant. que involucra a tot el centre i la gent gran del
geriàtric de Maó.
-Solidaritza’t: Participar en el funcionament del SAC i col·laborar i fomentar les
diferents campanyes solidàries que duu el centre.
-Dona SangJosep: Donar sang al centre. Ja que existeix una problemàtica actual,
que es la falta de sang al Banc de sang.
-EcoJosep: Fer consciència de la necessitat del reciclatge dins la nostre societat, a
partir d’activitats i campanyes de conscienciació fer arribar el missatge de la
necessitat de reciclar dins el nostre municipi
-Contes Compartits: Preparar al llarg del curs diverses sessions de conta contes a
les Escoletes del Terme de Maó, així com diverses activitat relacionades amb la
lectura en el propi centre.
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e) Projecte Keep Calm dut des de la Pastoral de l'escola un projecte que ja està
fonamentat, inclòs dins el centre i reconegut, on cada any s’intenta crear i
millorar amb noves idees i nous recorreguts

Tercer: Millorar les activitats extraescolars
Durant el curs 2019-2020, l’APIMA ha realitzat un esforç per oferir i revitalitzar les
activitats en horari de capvespres de 17:00-18:00h.
Per altre banda l’escola segueix ofertant, per a les famílies que vulguin, les activitats
de 12:00-13:00, amb noves activitats i mantenint altres que ja funcionaven.
Altres objectius de centre
- Treballar el valor “La llibertat”. A cada curs i a les diferents àrees es treballaran
uns objectius específics que impliquen també la responsabilitat dels alumnes a
casa.
- Potenciar la participació activa de tot el professorat en l’organització i
funcionament del Centre, així com en la participació i integració en la Fundació
Escola Vicenciana.
- La realització d’altres projectes de centre, com projecte de “Biblioteca i escola”,
projecte centre promotor de la salut, segell de vida saludable…
- Aplicar la LOMCE tal com estableix la normativa.
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2.2.- Objectius rendiment acadèmic de l’alumnat
Objectius específics per a l’Educació Infantil
-Seguir amb el programa de Detecció Primerenca., amb l’ajuda de l’equip de
suport (PTs, AL, EOEP...), donant solució abans de passar d’etapa.
-Seguir duent a terme una mateixa línia de coordinació i comunicació entre tots
els professors.
-Prioritzar els reforços molt coordinats entre tutora i professor de reforç.
-Dur a terme una tasca en equip com a línia continuada de tot el cicle.
-Assumir noves millores dins les aules: material de joc, contes…
-Integrar l’educació emocional en el procés d’aprenentatge per afavorir el
creixement personal de l’alumne.
-Prioritzar el treball de revisió:
o Diferents
metodologies;
lectoescriptura,
capacitats,
projectes, racons, tallers amb agrupament flexible, com la
introducció en les TIC mitjançant les tabletes a l’àrea de
matemàtiques.
o Diferents documents d’Educació Infantil; pas
d’informació, reunions…
o Reunions informatives per famílies.
Objectius específics per a l’Educació Primària
-Donar suport al seguiment dels Alumnes amb Necessitats Educatives
Especials (ANEE), juntament amb la PT. Fer les ACIS de forma conjunta tutor i PT.
-Coordinar amb l’Equip de suport i l'orientadora del centre, així com amb altres
professionals externs (Menors. Serveis Socials, etc.).
-Afavorir la integració lingüística dels alumnes nouvinguts.
-Potenciar el coneixement de la informàtica amb ordinadors i tabletes a nivell
curricular i no sols a nivell extraescolar.
-Potenciar els treballs interdisciplinaris, cooperatius i heterogenis entre
diferents cursos i etapes.
-Integrar l’educació emocional en el procés d’aprenentatge per afavorir
el creixement personal de l’alumne.
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Objectius específics per a l’Educació Secundària
Seguir treballant les normes de convivència amb els alumnes a tutoria, no només el
primer dia. A ESO se’ls donarà un cartell amb les principals normes i les seves
conseqüències. Tenir una còpia de les normes per aula (al tauló).
Seguir impulsant el treball interdisciplinari i fer un calendari d’aplicació.
Impartir classes de suport de català, castellà, matemàtiques, anglès (desdoblament
obligatori), biologia i socials als alumnes de NEE/DEA/COMP i IT i amb altres necessitats
de suport, prioritzant 1r i 2n ESO.
Col·laborar en l’orientació vocacional, professional i educativa dels alumnes, així
com en l’elaboració de l’informe orientador.
Atendre els alumnes en els casos de conflictes personals, escolars i vocacionals, i en els
casos que ho requereixin les famílies.
Seguir comunicant-nos amb els pares (mail, whatsApp...).
Continuar estrictes en les normes: banys tancats excepte al principi de les estones
d’esbarjo i el darrer professor de guàrdia tanca, deixar les aules tancades a l’hora de pati,
…

3.- MESURES PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS PROPOSATS PER EL
CURS 2019-2020
3.1.- Pla d’actuacions de l’Equip Directiu i dels òrgans col·legiats en vistes a assolir
els objectius
La nostra COMUNITAT EDUCATIVA compromet a compartir i aportar, amb
esperit de servei, la nostra competència i habilitat i, a la vegada, esforçar-se
per construir una comunitat viva on tots cerquem el bé dels altres.
I es compromet a assolir els objectius dins el Pla estratègic 2017-2021 assignats
dins la pròpia FEV.
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3.2.- Mesures que s’adoptaran per a la seva consecució
3.2.1-Àmbits d’intervenció
Els nivells educatius que imparteix el centre estan en règim de concert,
per la qual cosa l’ensenyament és gratuït a totes les etapes. Hi ha una
sola línia educativa, amb un total de 13 cursos.
-

Tres Educació Infantil

-

Sis cursos d’Educació Primària

-

Quatre cursos d’Educació Secundària

Òrgans de govern unipersonals
- Joan Rodríguez Forit

Director

- Valentina Ferrà Lucena

Cap d’estudis d’ESO

- Montserrat Barber Camps

Cap d’estudis d’Infantil i Primària

- Catalina Vich Rigo

Coordinadora de Pastoral

- Mónica Muñoz

Coordinadora d’Educació Infantil

- Cristina Dubón Jansà

Secretària

- Sara Agramunt

Orientadora d’Infantil i Primària

- Soledat Mulero Alzina

Orientadora de Secundària

- Javier Santana Cabra

Administrador

- Sor Lourdes Domenech

Representant de la titularitat.

- Sonia Castellà

Recepcionista i administratiu del centre

Òrgans de govern col·legiats
-

Equip Directiu: Format pel Director, el Administrador, Titularitat del centre, Cap
d’estudis d’Infantil i primària, Cap d’estudis d’ESO i la Coordinadora de Pastoral.

-

Equip de pastoral: Format per la Coordinadora de Pastoral i un membre de cada
Etapa.

-
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Claustre de professors: Format per tots els professors del Centre.

-

Consell Escolar: Format pel Director del Centre, 3 Representants de l’Entitat titular, 4
Representants dels professors, 4 Representants dels pares, 2 Representants
d’alumnes, 1 Representant del personal no docent. (Aquest any no hi ha renovació
de cap part del Consell Escolar)

Reunions i pla d’actuacions dels òrgans de Govern i participació
Un cop a la setmana, segons l’horari establert a nivell de centre, com a mínim es
reuneixen els, PT, AD, AL, Orientadora, equip de suport, etc.
L’equip directiu es reuneix un cop a la setmana els dijous 15:00 h a 17:00h.
Equip de Suport es reuniran setmanalment, els dilluns a les 12’00 h.
Consell Escolar: Es convocarà un cop al trimestre de forma ordinària i, quan
calgui, de forma extraordinària.
Activitats de coordinació docent
Dins l'horari lectiu no s’han establert les reunions de coordinació entre els mestres, tutors
i especialistes ( s’intentarà coordinar entre les hores de pati i hores no lectives).
La coordinació d’etapa es realitzarà més o manco una vegada al trimestre.
El Cicle d’Educació Infantil es reuniran quan sigui convenient i necessari així com les
reunions d’etapa establertes.
La coordinació tutors d’ESO amb l’orientadora es farà setmanalment dins l’horari lectiu.
S’aprofitarà la mateixa reunió per anar elaborant les ACIs.
Coordinació professors d’àrea i professors de reforç (ESO): s’aprofitaran les reunions
d’etapa i RED dels dimecres.
Avaluació del pla d’actuació dels òrgans de govern i de participació i de coordinació
docent.
El seguiment es realitza al llarg de tot el curs i queda plasmat en una anàlisi de l’activitat i
si cal es recull per escrit la proposta de millora que s’inclourà dins la memòria anual que
s’elabora el mes de juny.
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3.2.2-Accions o actuacions (plans de treball) i recursos
Programa de coordinació: educació infantil, primària i secundària
És una preocupació i un objectiu prioritari de tot el Claustre de professors del Centre que,
a tots els nivells educatius, es mantingui i s'arribi al màxim de coordinació educativa; per
aquest motiu els diferents òrgans de coordinació didàctica, metodològica i de govern es
reuniran de forma sistemàtica durant tot el curs.
Coordinació d’etapes:
● Educació Infantil:
Es seguiran treballant els programes ja establerts dins el cicle, per reforçar-los: Atenció
Primerenca, Projectes de treball/Tasques, Inici de la lectoescriptura, Ambients, Mínims de
matemàtiques i lectoescriptura, consciència fonològica, taller de buf, taller d’emocions;
Detecció Primerenca de possibles problemes d’aprenentatge, així com la reflexió, estudi i
aplicació del currículum a l’hora de realitzar les programacions d’aula.
Continuarem amb l’ús de les tabletes dins l’àrea de matemàtiques.
Projecte compartit a partir del nom de l’aula “Canvi climàtic”.
Comunicació amb els pares dels alumnes: entrevistes individuals deixant acta escrita,
comunicacions per mail, reunió grupal...
● Educació Primària:
Els objectius principals de les coordinacions d’etapa per a aquest curs són:
-

Compartir els materials elaborats pels diferents mestres del Centre, ampliar els
recursos.

-

A primer de primària s’introduirà la feina per grups interactius implicant a les
famílies en les àrees de Matemàtiques i Llengua catalana (1 hora de cada).

-

Es segueix utilitzant les tabletes a primer i s’ampliarà als nivells de
segon, tercer i quart de primària.

-

Projecte compartit a partir de la temàtica del centre “El canvi climàtic”.

-

Comunicació amb els pares dels alumnes: entrevistes individuals
deixant acta escrita, comunicacions per mail, reunió grupal…

-

APS (aprenentatge - servei) a totes les etapes del centre.
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● Educació Secundària
Els objectius principals de les coordinacions d’etapa per a aquest curs
són:
-

Fer el seguiment de les tutories.

-

Coordinar-se els professors d’àrea i de reforç (algun dimecres).

-

Potenciar els projectes Interdisciplinaris, el treball cooperatiu, les exposicions orals,
els treballs de recerca, les sortides i la lectura.

-

Tornar a participar amb primària en el centre d’interès d’aquest curs: El canvi
climàtic.

-

Programa de comunicació amb els pares dels alumnes.

Programa d’adaptació a les noves tecnologies
L’intent per part dels professors de la utilització dels sistemes tecnològics propis del
centre, projectors, impressores 3D,robots, netbooks, tabletes, Chromebooks, ordinadors i
altres sistemes tecnològics a les aules on ho tenim instal·lat.
L’aula d’informàtica s’utilitzarà a tots els nivells educatius. Tenim un programa específic
per a infantil.
Introducció de les Eines de Google, Blocs, web i TICS com a metodologies de treball a
les aules.
Introducció dels Chromebooks a 1 d’ESO amb llibres digitals pel curs 2019-2020.
Així com, la utilització de tabletes d’ Infantil a 4t EP i de netbooks a els cursos de cinquèsisè i de segon a quart de l’ESO.
La robòtica a l’extraescolar que ofereix el centre de 12:00-13:00, i dins el currículum
de tecnologia de l’ESO.
Aquestes noves tecnologies agafen força amb El Campus Tecnològic d’Estiu.

12

● Educació Infantil:
- Continuar amb el treball de les tabletes dins l’àrea de matemàtiques, com a reforç
educatiu puntual.
-

Apropar els infants a l’ús de les TIC amb l’ordinador, les tabletes i el

projector de l’aula.
● Educació Primària:
-Dotar d’un ordinador portàtil a tutoria amb connexió a la impressora.
- Dotar d’un ordinador portàtil a l’aula de reforç.
- Dotar d’altaveus al gimnàs.

● Educació Secundària:
Inventariar i etiquetar el material informàtic de les aules i que cada alumne empri el que li
toca per ordre de llista (2n i 3r d’ESO, ja que 1r tindrà Chromebooks).
En cas d’incidència anotar-ho en un full i deixar-lo a tutoria amb un paper dins (avaria i
curs).
Cada professor hauria de tenir una clau dels armaris d’ordinadors.
Els alumnes segueixen entregant treballs per correu electrònic (cada alumne té una
adreça de l’escola assignada) i seguirem treballant amb les eines google. El professorat
necessita formació en aquest sentit.
Seguir amb els blocs d’aula.
Que els ordinadors no surtin de les aules excepte els dels alumnes de reforç. Prioritzar els
ordinadors portàtils per 2n i 3r d’ESO. S’ha de vigilar millor per part del professorat que
els ordinadors quedin endollats i al seu lloc. També que la porta dels ordinadors quedi
tancada.
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● A nivell de centre:
- Tenim fibra òptica a tota l’escola.
- Tenim portal WEB, i xarxes socials ens serveixen per mostrar la feina feta dins el centre
(Twitter, Instagram, facebook…)
- Comencem a funcionar amb les eines google
- Tenim Robòtica i Impressora i bolígrafs 3D.
- Tenim Chromebooks a 1 d'ESO
- Es realitza un Campus Tecnològic a l’Estiu.
- Utilització per part del claustre i secretària del programa GESTIB de la Conselleria.
- Utilització del portal WEB a nivell de tota la comunitat escolar (pares, alumnes,
etc...).
- Tota la documentació escolar-institucional que segons la legislació ha d’estar en un lloc
públic per a la consulta de qualsevol persona, està penjada al tauler d’anuncis de l’escola i
també al portal WEB. (Sempre tenint en compte la protecció de dades)
Programes i plans específics metodològics
● Educació Infantil:
Programa d’estimulació primerenca:
Aplicar el programa de l’estimulació primerenca de les intel·ligències per augmentar
l’activitat estimuladora i motivadora mitjançant la metodologia dels Bits:
- Imatges.
- Matemàtiques.
- Lectura.
Per potenciar l’estimulació de l’observació visual i auditiva es realitzen:
● Audicions musicals (estipulades a les diferents programacions)
Es potenciarà la realització d’exercicis de psicomotricitat terapèutica.
●Seguir amb l’intercanvi de les dues llengües (en castellà a P-3 i en català a
P-4 i P-5); estipulats ja als tres cursos.
●Seguir treballant la consciència fonològica.
14

Els ambients:
A través d’aquests entrem en el món de l’aprenentatge de manera diferent: Exploram,
experimentam, interactuam, cream, construïm, imaginam, reflexionam, pensam,
observam, jugam... Desenvolupam la nostra capacitat de cooperació i autonomia.
Es triaran una sèrie de materials i jocs que es consideren interessants per a aquest
objectiu, i es repartiran en 8 ambients.
S’ha pensat que amb aquesta alternativa lúdica, prou interessant per als fillets i filletes,
s’afavorirà també l’execució dels aprenentatges proposats amb l’avantatge que
apareixen, sense gens d’esforç, la motivació i significativitat adequades.
Per altra banda, aquesta proposta es portarà a terme a través de la creació de grups amb
components de nens de 3, 4 i 5 anys, la qual cosa afavoreix i demana una autonomia i
responsabilitat per part dels nens més grans i una nova manera de treballar per als més
petits, ja que amb 8 grups i 4 adults. Les activitats es combinen amb ambients dirigits i
altres més lliures però supervisats per la mestra.
Els alumnes són els que trien l’ambient que volen fer. Al final del trimestre han d’haver
passat per tots els ambients sense possibilitat de repetició.
Aquesta proposta metodològica es distribuirà en 8 sessions de 45 minuts al llarg del
tercer trimestre amb un dia determinat.
Una vegada finalitzada la sessió són els propis infants els que realitzen l’autoavaluació.
Els projectes de treball/ tasques
Es durant a terme durant tot el curs complementant-se en funció de les necessitats i del
dia a dia dins l’aula (triar el nom de la classe, mascota, colònies, pintors...)
Adaptació
Es realitza durant cinc dies el període d’adaptació a l’aula de P-3 on s’afavoreix
l’acomodació dels fillets/filletes al nou centre.
El primer, el segon i el tercer dia es realitzaran dos torns, un de les 8.30 a les 10.30 i l’altre
de les 11.30 a les 13.30. Els dos dies següents hi haurà un únic torn de les 9.00 a les 12.00.
A partir del sisè dia es comença l’horari normal de 8:30 a 13:30h; amb l’ajuda de la mestra
de suport durant tot el mes de setembre.
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● Educació Primària:
-Al llarg del curs es treballarà l’exposició oral dins aula amb el propi grup de
classe, així com a altres grups.
-En alguns blocs de l’àrea de ciències i llengües es treballarà mitjançant projectes
de treball.
-Es fan algunes activitats específiques mitjançant el treball cooperatiu.
-A primer cicle de primària es treballaran les llengües (català i castellà )a partir
de metodologies actives i manipulatives.
Durant el segon trimestre es durà a terme una formació pels mestres d’educació
infantil i primària on es consensuïn línies de centre i coneixement de
metodologies actives.
-Al primer cicle de Primària, es treballaran les matemàtiques a partir
de metodologies actives i manipulatives.
-A primer i segon de Primària, es treballarà en les àrees de les llengües situacions
reals i quotidianes.
- A segon cicle de Primària, es treballarà en llengües, en blocs específics: som
escriptors, lectura.
- A segon cicle de Primària, a partir del segon trimestre, es treballarà a
matemàtiques per racons: lectura, problemes, càlcul d’Excel, enigmes i temari.

● Educació Secundària:
En alguns cursos, i a determinades àrees, s’aplicarà la metodologia dels projectes
interdisciplinaris (tecnologia, català, història...). A diferents àrees es potenciarà el treball
cooperatiu per aconseguir que tots els alumnes desenvolupin les seves capacitats i
cerquin estratègies per organitzar-se, entendre’s i aconseguir fites.
També es potenciarà en algunes àrees l’exposició oral d’un tema, individualment o en
grup, a classe, per tal de donar més rellevància a l’expressió oral.
Així com treballs de recerca; via web, biblioteca, arxius, premsa, institucions i fonts orals,
per conèixer les diferents maneres que hi ha per poder trobar qualsevol tipus
d’informació.
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Aquest curs s’impulsarà un pla de foment de lectura.
Secundària s'adherirà al projecte d'infantil i primària del nom de les classe que aquest
curs va sobre CANVI CLIMÀTIC. ESO posarà el nom a les classes i treballarà de manera
interdisciplinari un aspecte relacionat amb el Canvi Climàtic. Farem un racó a cada aula:

-1r ESO (H2O). Biologia, Català i Geografia i Història.
-2n ESO (CO2). F/Q, Català
-3r ESO (Energy). Geografia i Història, Català, Biologia.
-4t ESO (O.P). Tecnologia, Anglès.

Programació de l’absentisme escolar a Ed. Infantil, Primària i ESO
La programació de les actuacions referents a l’absentisme escolar estan orientades a
complir les orientacions i indicacions que la Conselleria d’Educació i Cultura va remetre al
Centre: Instruccions de la Direcció General d’Innovació i Formació de Professorat, per les
quals es regulen les actuacions dels centres educatius quant a la prevenció i
intervenció en l’absentisme escolar i situacions de risc social, per al curs 2019-2020.
Es mantindrà contacte per treballar casos específics amb el PTSC de l’EOEP per a infantil i
primària, policia tutor i inspectora d’àrea i amb l’Equip de Mediació de l’Ajuntament per
a l’ESO.
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4.-ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE
4.1.- Calendari i Horari General del Centre
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Horari General de Centre serà:
Infantil i Primària (De Dilluns a Dijous)
09:00 h a 12:00 h / 15:00 h a 17:00 h
Divendres: 08:30 h a 13:30 h
Secundària (De Dilluns a Divendres)
08:00 h a 14:00 h
4.2.-Criteris Pedagògics per l’elaboració dels horaris de centre
L’elaboració dels horaris és responsabilitat de l’equip directiu, el qual els ha de
confeccionar a partir dels criteris prèviament aprovats i hi ha de prioritzar els objectius
del projecte educatiu del centre i del projecte de direcció vigent. En elaborar els horaris
dels professors, s’hi han d’incloure els períodes lectius i els complementaris, que han de
quedar degudament especificats en el programa de gestió de centres GestIB.
Quan s’hagi confeccionat l’horari, la direcció l’aprovarà provisionalment, el distribuirà als
professors i convocarà una sessió de claustre per tal de comprovar que, en elaborar-lo,
s’hi han seguit els criteris acordats i aprovats. Si no és així, caldrà modificar-lo per
adaptar-lo en el sentit procedent en un termini màxim de cinc dies, durant els quals
s’haurà de complir l’horari proposat, si fa al cas.
Els horaris dels grups d’alumnes, l’horari dels professors, incloent-hi tots els períodes de
permanència en el centre, i la resta d’informació horària significativa (hores de visita dels
tutors i dels professors, de disponibilitat de càrrecs directius, de guàrdies, d’espais
disponibles etc.), juntament amb el calendari d’activitats, s’exposaran en un lloc
accessible als membres de la comunitat educativa i es comunicaran al consell escolar
perquè en tingui coneixement. A la web del centre s’han de publicar els horaris dels
grups.
Els horaris dels alumnes i dels professors s’han d’introduir al programa de gestió (GestIB)
abans del 30 de setembre amb la finalitat que el DIE ordeni, si és necessari, les
rectificacions o modificacions pertinents.
És responsabilitat dels directors i dels caps d’estudis dels centres (en l’àmbit de les seves
competències) vetllar perquè s’hi registrin totes les dades, i que aquestes siguin reals.
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● Educació Infantil:
A l'Educació Infantil s'intenta realitzar la psicomotricitat dues hores
seguides, sense incloure les hores de 12.00 a 13.00.
Fer anglès a hores que no siguin la del berenar.
Reforç de P5 de lectoescriptura a primeres hores del matí.
Realitzar l’activitat de plàstica tots els cursos d’E.I. el mateix dia (dilluns capvespre).
Realitzar la religió o tutoria totes a la mateixa hora.
● Educació Primària:
Els reforços estan a les àrees troncals a tots els cicles.
Prioritzar les hores de PT als alumnes que més ho necessitin.
Realitzar, per cicles, la tutoria totes a la mateixa hora.

● Educació Secundària:
Proposem que els horaris de reforç segueixin coincidint amb les hores de les àrees de
l’aula ordinària sempre que sigui possible (totes les hores).

Agrupament d’alumnes
Els alumnes s’agrupen per cursos segons la LOMCE.
Els alumnes amb NESE, COMP i IT van amb el seu grup classe la major part de les
hores, si bé reben suport fora de l’aula per part de les PT’s i AL o dels professors de
reforç tant a primària com a secundària. A ed. infantil els suport es realitza dins de
l’aula.
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Adscripció del professorat
Els criteris que es segueixen són els següents:
● Titulació per al nivell que imparteix.
● Especialitat dels estudis acadèmics.
Competència lingüística de la llengua catalana.
● Separació, sempre que sigui possible, d’etapes; és a dir, s’intenta al màxim que
els professorat d’Educació Infantil, d’Educació Primària i el de Secundària formin un
bloc uniforme i sense interdependències. De fet, hi ha un Director Pedagògic i dos
caps d’Estudis, un per a cada etapa. Més una coordinadora d’Infantil.
● Intentem sempre que el tutor faci el màxim d’hores amb el seu curs.
Criteris de substitucions i torns d’esplai: Substitucions:
Les substitucions rellevants del professorat tan sols es donen per causes importants,
malaltia o altres motius justificats; en aquests casos són realitzades per professors amb
capacitat legal de substitució.
En els casos en què no es requereix una contractació degut a què el temps d’absència del
professor és curt, s’organitza la substitució de forma interna amb el professorat del
mateix Centre, sempre tenint present que la vida acadèmica dels alumnes no surti
perjudicada.
D’igual manera hi haurà un control d’hores de substitució (una llista) per tal que aquestes
hores siguin repartides el més equitativament possible entre tots els professors.
Torns d’esplai:
Els torns d’esplai estan organitzats principalment per criteris pedagògics:
S'ha tingut present a l'hora de programar els esplais dels alumnes el següent
objectiu principal: separar en torns d'horari diferents els alumnes d'Educació Infantil i
Educació Primària respecte dels d'ESO.
Tenim dos espais físics per als torns d’esplai dels alumnes.
En el cas d'Infantil i Primària, al pati hi ha presència de tres professors i a la tanca dos.
Aquests són professors que pertanyen a la mateixa etapa, de manera que els alumnes
coneguin el professor i a l’inrevés.
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A Secundària s’utilitza el pati amb dos professors de guàrdia. Es fa un llistat de
professors el qual es rotatiu.

Criteris d’organització de les hores complementàries i d’obligada permanència al
centre.
El professorat del Centre té hores lectives amb els alumnes i hores
complementàries. Totes aquestes hores són d'obligada permanència al Centre.
Les hores complementàries del professorat són proporcionals, segons mana la llei, a les
hores lectives contractades; l'organització de les hores complementàries dels
professorat és la següent: de caràcter general, excepte en casos puntuals i
totalment

justificables,

complementàries

de

el professorat
lliure

disposa

setmanalment

de

tres

hores

disposició personal, i de tres hores complementàries

consecutives i simultànies per a totes les etapes per a coordinació (claustres, reunions de
cicle, reunions de departaments, reunions de comissions, equip directiu, etc.).
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4.3.- Calendari de reunions i avaluacions
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Dates d’Entrega d’Informes
1r trimestre
dia 20 - 12 – 19
2n trimestre
dia 20- 03 – 20
3r trimestre
dia 19 – 06 – 20 Secundària
dia 22 – 06 – 20 Infantil i Primària
4.4.- Periodicitat i organització de les entrevistes individuals i les reunions col·lectives
amb les famílies
Tots els tutors a principi de curs a la primera de les reunions col·lectives que realitzen se'ls
explica els pares quantes reunions col·lectives hi ha, així com quines hores té per
atendre'ls individualment i quantes entrevistes farà durant el curs.
● Infantil
Durant l’etapa d’Educació Infantil trobem que és convenient fer una reunió informativa
per tots els pares a cada trimestre. Així informem del que fem a l’aula i del què farem.
Com a mínim durem un reunió al llarg del curs amb cada família i si trobem que fan
falta més reunions es proposa a les famílies i es duen a terme. En casos excepcionals a les
reunions individualitzades podem quedar juntament amb la mestra de suport, la PT i l’AL.
● Primària
Reunions Individuals amb les famílies:
Es realitzen com a mínim dues reunions anuals, però depenent de cada cas concret
d’alguna família es realitzaran més reunions, així com amb famílies que ho sol·licitin.
Les tutores i els tutors es comuniquen amb mares i pares via mail per comentar la
preavaluació i altres temes pertinents.
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Reunions Col·lectives amb les famílies:
Dins l'educació primària es realitzen una reunió de caràcter col·lectiu a principi de curs. A
més, tercer realitza una reunió per les colònies i sisè realitza una altra reunió pel viatge i
una amb l’orientadora de secundària.
● Secundària
Reunions Individuals:
Durant el primer trimestre el tutor es veu amb totes les famílies (sempre que sigui
possible). Durant la resta de curs es van prioritzant segons les necessitats i demandes.
Com a mínim es veu cada família una vegada a l’any.
Reunions Col·lectives:
Es fan tres reunions col·lectives com a mínim durant el curs. Una a principi de curs, la de
Nadal i la de fi de curs. A més, quart fa la del viatge i una d’orientació.
4.5.-Mesures per l'optimització i l'aprofitament dels espais i recursos
Els espais estan distribuïts per etapes i cursos. Els espais comuns es reparteixen segons les
necessitats amb un horari establert i programat des de principi de curs.
Principalment el criteri principal és afavorir els desdoblament i reforços a nivell de totes
les etapes.
4.6.- Estat de les instal·lacions i equipaments
Pensant que l'edifici del Col·legi Sant Josep de Maó situat al carrer Cos de Gràcia, 98 la
darrera reforma feta és dels anys 70. Aquests any s’ha fet manteniment de les següents
instal·lacions:
- Instalació de Wifi a tot el centre.
- Instalar portes de entrada al pati, de l'Eso i Primària.
- Instalar finestres noves en les classes de P4, P5, Tutoria d'Eso i despatx de les PTs.
- Sistema d'audio dins del centre per fer sonar les alarmes.
- Sistema d'audio per el pati del Col·legi.
- Instalació de sistema de Osmosis a les fonts del pati.
· Instalació de font amb sistema d'osmosis al menjador.
- Sustitució de tuberies de recoïda d'aigües fluvials.
- Sustitució de bombetes llums d'emergència.
- Habilitar, reformar armaris infantil.
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- Pintar la classe de 4 d'Eso.
- Instalació de 3 petites veles per al pati del Col·legi.
- Canviar diferents canonades exteriors per fuges.
- Canviar colze d'entrada aigua al centre, instalar un més gran.
- Instalar corxus a la paret de les classes de primària i infantil.
- Pintar la Biblioteca i reformar estanteries i armaris.
Per un altre banda, les inversions en equipaments han estat les següents:
- 10 Ordinadors amb els seus teclats i ratolins per a la classe d'Informàtica.
- Armaris per guardar tablets i material de Robòtica.
- Sustituir pupitres, cadires i taula de professor a 4 d'Eso.
- Taules i cadires per el menjador.
- Màquina pela patates i batedora per a la cuina.
- Estanteria nova per 5EP.
- Projector audiovisual per Infantil.
- Auriculars nous per la classe d'Informàtica.
- Aspirador industrial per l'equipo de neteja.
- Petita vaixella per el menjador.
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5.-PLA PER A L’AVALUACIÓ, SEGUIMENT I VALORACIÓ DELS RESULTATS
ACADÈMICS
5.1.-Educació Primària:
S’ha de donar importància al traspàs d’informació de P5 a 1r EP, especificant continguts,
nivell lectoescriptura, intervencions per part del mestre de suport, derivacions.
El professor-tutor del curs anterior, haurà de passar un informe del grup classe, on
s’especifiquin l’avaluació de cada alumne i també informar de les mesures que s’han anat
adoptant durant el curs anterior.
S’ha de tenir en compte que les àrees instrumentals són contínues i per tant si l’alumne
evoluciona favorablement dins el primer trimestre del següent curs, els continguts
d’aquella àrea seran assolits una vegada aprovat el trimestre.
En cas de greus dificultats a alguna àrea rebrà reforç dins l’aula i si això no és suficient es
pot recórrer al recurs de la PT.
En el cas dels alumnes repetidors, també s’ha de informar de les mesures que s’han
adoptat el curs anterior per poder arribar a les seves necessitats per poder assolir els
objectius mínims del curs i fer el seguiment a partir del pla elaborat (graella específica per
àrees).
5.2.-Educació Secundària:
El seguiment de cada alumne, fins on és possible, es realitza de manera individualitzada,
per part del tutor.
En el cas d'alumnes que progressen adequadament en totes les matèries el seguiment es
fa mitjançant l'avaluació (inicial, sumativa ...) que es concreta a les reunions de
preavaluació i a les avaluacions.
En el cas d'alumnes amb assignatures pendents de cursos anteriors, el seguiment és més
estricte tant per part del tutor com del professor que dóna l'assignatura concreta. La
possibilitat de recuperar la matèria suspesa es fa mitjançant l'avaluació contínua quan
sigui possible.
Al final de curs, a la darrera reunió d’etapa del curs i a la primera del següent, aquests
resultats són analitzats i serveixen de base per a l’organització del nou curs, amb la
finalitat de millorar el rendiment acadèmic i minimitzar el fracàs escolar.
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5.3.-Programacions Didàctiques, d’aula i adaptacions curriculars
● Programacions d’aula
Les programacions didàctiques estan acabades i enviades en format digital a
SITE;
● Projecte Lingüístic de Centre
Ja es dur a terme.
● Adaptacions curriculars
A Educació infantil i Primària les adaptacions curriculars siguin significatives o no
significatives s’hauran d’elaborar al llarg del curs. Les realitzaran conjuntament els tutors
amb els membres de l’equip de suport que correspongui. Al Google Drive de l’escola
estan penjats els models que enguany es faran servir.
Des de l’equip directiu s’ha facilitat espai de coordinació entre els diferents tutors i
especialistes i equip de suport per fer conjuntament les adaptacions, tant a principi de
curs com durant tot el curs.
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6.-PROJECTES INSTITUCIONALS I PLANS DEL CENTRE
Tots els documents institucionals de centre i plans estan a disposició de tota la comunitat
educativa, els tenim en format tradicional i digital i penjats al GESTIB.

6.1.- Documents Institucionals
6.1.1.-Plans d’actuació. Previsió per al curs
6.1.1.1.- Pla d’Actuació Projecte Lingüístic del Centre
Per a poder dur a terme els objectius proposats en el nostre projecte
lingüístic, referent al tractat de la llengua catalana i les altres llengües
curriculars (castellà i anglès), al Centre hi ha formada una Comissió
Multilingüe que és l’encarregada
de coordinar diversos projectes que es realitzen a nivell de Centre i de
guiar i donar suport als mestres de les diferents etapes en la realització
de projectes individuals dins cada curs.
Aquesta comissió està formada per quatre membres:
-

Coordinadora comissió i normalització lingüística: Zoraida Olives.
Representant Infantil: Mónica Muñoz.

-

Representant Llengua estrangera: Antonio Ballester.

-

Representant Secundària: Cristina Dubón.

Al llarg del curs es realitzen diferents projectes que venen proposats i organitzats per la
comissió:
•

Maleta Viatgera i Científica (infantil, primària).

•

Mes d’abril, mes del llibre (infantil, primària i ESO).

•

Posada a punt de la Biblioteca del centre.

•

Pla Lector.
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Apadrinament lector
A les diferents etapes educatives del centre es realitzen activitats concretes o petits
projectes per a poder afavorir al desenvolupament de les diferents llengües curriculars
tan a nivell oral com a nivell escrit.
També s’intenta donar dotació de mestres de suport en les llengües per a poder realitzar
situacions d’aprenentatge més individualitzades i atendre a les necessitats de cada
alumne. Finalment, com a activitat complementària del centre, i de caràcter voluntari, es
disposa de 4h setmanals d’iniciació d’una segona llengua estrangera, alemany i speaking
amb anglès.

6.1.1.2.- Programa d’Acolliment Lingüístic i cultural (PALIC)
El curs 2016-2017 es va revisar el PALIC (Programa d'Acolliment lingüístic i Cultural), inclòs
al Projecte Lingüístic de Centre, a causa dels canvis socials i la nova realitat que tenim
amb l’arribada massiva d'immigrants estrangers a la nostra illa, juntament amb les seves
famílies i fills en edat d’estar escolaritzats, marca el plantejament del nostre PALIC, en
aquest no hem establert grans diferenciacions per etapes, ja que en principi el
procediment que utilitzem serà el mateix.
Igual passa amb les característiques personals de l’alumnat que arriba, a qui adaptarem
els ajuts a la realitat personal de cada un, encara que el procediment per determinar els
ajuts ha de ser el mateix per a tots. (El centre disposa del document oficial d’actuació).

6.1.1.3.- Accions anuals del Pla de Convivència
● Revisar i actualitzar el Pla de Convivència del centre aquest curs 2019-2020.
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6.1.1.4.- Pla d’actuació anual de l’Equip de Suport EI i EP
Components de l’equip de suport

Nom

Perfil professional

Zoraida Gomila

Mestra Pedagogia Terapèutica
(PT) EP i ESO

Gemma Florit

Mestra Pedagogia Terapèutica
(PT) EP

Adrià Prado

Mestre Audició i Llenguatge
(AL) EI

Juanlu Carretero - Jaume Seoane

Mestre d’Atenció a la Diversitat (AD)

Sara Agramunt

Orientadora del centre

Esperança Andreu

PTSC de l’EOEP

Objectius prioritaris de l’equip de suport
1. Col·laborar en la planificació, l'elaboració, el seguiment i l'avaluació de l’adaptació
curricular individual de l’alumnat amb necessitats educatives especials.
2. Fer un treball de caire més preventiu sobretot a les primeres etapes.
3. Treballar en l’adaptació de materials, adequats a les necessitats educatives
dels alumnes seguint el currículum ordinari del grup, però respectat els ritmes
d’aprenentatges de cada un i les seves necessitats educatives.
4. Col·laborar amb els tutors en l’elaboració de les ACIs i els informes de l’alumnat
NESE.
5. Continuar la feina de diferents metodologies de treball (projectes, racons, grups
interactius, tallers, espais de joc compartit, treball cooperatiu, desdoblaments..)
dins i fora de l’aula, per tal d’afavorir l’atenció a la diversitat.
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6. Assessorar i orientar en relació a estratègies organitzatives i metodològiques.
7. Coordinar-se amb l’equip directiu i l’EOEP per planificar, seguir i avaluar la tasca
desenvolupada per l’equip de suport, com també coordinar-hi les actuacions del
professorat que treballa amb l’alumnat amb necessitats educatives especials.
8.

Coordinar la intervenció dels serveis externs en el centres educatius (SEDIAP,
Serveis Socials, EDIASOC, Menors, logopedes i altres especialistes).

9. Donar pautes i orientacions d’intervenció a les famílies.
Funcions de l’equip de suport
L’escola compta amb 60 hores de PT, 24 a Primària i 36 a ESO; 18 hores d’AD, 12 a
primària i 6 a ESO; 8 hores d’orientació a ESO i 7 hores a primària i també disposa de 6
hores d’AL a primària.
Comentar que enguany la conselleria ens ha tret 12 hores de suport educatiu
Funcions de les PTs
1. Col·laborar en la detecció, l'anàlisi i la prevenció de les necessitats educatives de
l'alumnat.
2.

Coordinar-se amb els tutors per a avaluar el nivell de competència curricular i
l’estil d’aprenentatge dels alumnes NESE i, a partir d’això, realitzar les ACI
significatives i no significatives, i fer un seguiment i avaluació continuada de la
seva evolució.

3.

Col·laborar amb els tutors donant-los materials específics, idees, estratègies i
diferents metodologies per a superar les diferents dificultats que puguin sorgir.

4. Donar una atenció individualitzada als alumnes amb NESE i els de reforç en
les següents matèries: Matemàtiques i Llengües castellana i catalana. També
donar suport i preparar material, com donar estratègies a la resta del conjunt de
mestres per l’adquisició i millora d’habilitats bàsiques com la memòria, l’ atenció
i concentració, percepció, etc. .
5. Coordinar-se amb l’orientadora del centre i amb tota la resta de l’equip de suport
i amb la PTSC de l’EOEP.
6. Juntament amb el tutor de l'alumne, informar i orientar als pares, mares o tutors
legals de l'alumnat en què intervé a fi d'aconseguir la major col·laboració i
implicació en el procés d'ensenyament aprenentatge
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Funcions d’AL:
1. Coordinar-se amb els tutors per realitzar un treball d’observació i intervenció a
aquells alumnes que presenten indicis manifestos de necessitat de suport per a la
millora d’algun aspecte relacionat amb el llenguatge i/o l’audició.
2. Juntament amb PT i orientador/a del centre, s’ha de dur a terme un treball amb la
finalitat de coordinar-se i informar sobre el treball i evolució d’aquells alumnes
que necessiten suport específic sobre alguna àrea de l’audició i/o del llenguatge,
ja sigui a nivell comprensiu o expressiu.
3.

Atenció més individualitzada o en petit grup per aquell alumnat amb
dificultat específica d’aprenentatge lligat a dificultats d’audició i/o llenguatge.

4.

Reforçar les àrees relacionades amb el llenguatge: aspectes previs del
llenguatge, bases anatòmiques-funcionals, fonètica-fonologia, lèxic-semàntica,
morfosintaxis, pragmàtica, prosòdia, veu, comunicació no verbal, lectura i
escriptura.

5.

Treballar diferents capacitats que ajudaran a assolir els nous aprenentatges:
memòria, atenció, orientació espaial, etc.

6. Fomentar el benestar emocional dels fillets i filletes amb ells mateixos i amb el
seu entorn escolar i familiar.
7.

Coordinació amb els diferents tutors/es per treballar conjuntament les
necessitats o dificultats dels alumnes.

8.

Reunions amb els tutors, els pares dels alumnes i orientadora del centre per
tractar informació pertinent a la observació i intervenció a aquells alumnes que
manifesten certa dificultat a qualque àrea del llenguatge i/o l’audició.
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Identificació i anàlisis de les necessitats de suport

ALUMNES AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU
CURS

TOTAL
ALUMNES

ALUMNES
NEE

ALUMNES
DEA

4

2

2

4

1

1

ALUMNES
CP-HE

ALUMNES
IT

ALUMNES
AC

4t EI
5è EI
6è EI

3

1r EP

8

2n EP

5

3r EP

5

4t EP

5

5

5è EP

7

6

6è EP

8

5
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2
2

4
1

3

3

1
1

1

1

1

1

Coordinacions de l’equip de Suport, orientadores del centre i equip directiu
La reunió de coordinació de tot l’equip de suport tindrà lloc tots els dilluns de 12 a 13h.
Una setmana es parlarà dels alumnes d’EI, una setmana dels alumnes de primer cicle
d’EP, la següent setmana dels alumnes de 2n cicle d’EP i una darrera que es convocarà a
tot l’equip de suport, la cap d’estudis com a representant de l’equip directiu, les
orientadores del centre ( de primària i secundària)

Coordinacions amb els serveis externs
Cada vegada que sigui necessari es trobaran el corresponent tutor i la PT amb el
professional extern.
La PTSC de l’EOEP es reunirà una vegada per mes amb la PT i a ser possible també amb el
tutor.
A finals de curs també ens reunirem l’equip de suport i futur tutor del curs de P3 del curs
següent amb l’EAP per fer el traspàs d’informació del alumnes de 4t d’EI.
En el cas de MENORS ens reunirem cada vegada que la situació del fiet/a ho requereixi.

Coordinació tutor i equip de suport
Es duran a terme reunions entre equip de suport i tutors per tal de fer un seguiment
i valoració continua de l’alumnat de cada curs. En aquestes reunions hi assistiran els
tutors i el membre de l’equip que correspongui i quan sigui possible l’orientadora del
centre.
En horari lectiu na Gemma es reunirà el dimecres de 12 a 13 amb els tutors de 2n i 4t
quinzenalment. Les altres coordinacions es duran a terme en hora de pati.
Na Zoraida Gomila es reunirà els divendres amb la tutora de 5è de 10,50h a 11,40h i amb
la tutora de 2n i de 1r en hores de pati.
A més de l’intercanvi d’informació i organització que ambdues PT’s fan previ a l’inici de
classe i acabament.
L’AL i l’orientadora serà en funció de la disponibilitat de la resta dels tutors.
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Organització del reforç de la PT:

Mestra PT

CURS

HORES

MATÈRIES
Llengua Catalana

1r

1h

1r
2n

4h
4h

4t

4h

Gemma Florit
Llengua Catalana
Llengua catalana
Llengua Catalana

1r
Zoraida Gomila
2n
3r
5è

Matemàtiques
2h
3h

Llengua castellana
Llengua catalana

4h

Matemàtiques

Organització del treball de l’AL:

MESTRE

ÀREA
Aspectes relacionats amb el llenguatge. (bases

CURS
EI4

anatòmiques, fonètica, semàntica,
Adrià Prado
morfosintaxi, pragmàtica, comunicació no

EI5

verbal, lecto-escriptura, veu i prosòdia )

EI6

36

Reforç ordinari
● Educació Infantil:
A P3 ajuda en l’adquisició hàbits i rutines bàsiques, així com en el desenvolupament
general dels infants.
Aquest curs els reforços per a P-3, P-4 i P-5 estaran dedicats a la lectoescriptura,
matemàtiques, a la grafomotricitat i a l’adquisició d’hàbits i rutines.
Els objectius del reforç de la mestra +1 són els següents:
- Oferir una atenció més individualitzada a aquells alumnes que presenten
dificultats per assolir alguns aprenentatges.
- Reforçar la iniciació a les matemàtiques.
- Reforçar la iniciació de la lectoescriptura.
- Reforçar la iniciació a l’ús de les TIC.
- Facilitar l’aprenentatge cooperatiu.
- Donar prioritat al reforç dins l’aula
Organització del reforç de la mestra +1
MESTRE

Mónica Muñoz
Maria Mercadal

Mónica Muñoz
Maria Mercadal
Mónica Muñoz
Maria Mercadal

37

HORES
/
SETMANA

ÀREA
Hàbits i rutines.
(Mónica)
Matemàtiques
Lecto. (Mónica)
Llenguatge musical i plàstica. (Maria)
Lecto. (Mónica).
Llenguatge musical (Mónica)
Matemàtiques (Maria)
Lecto (Mónica)
Matemàtiques (Mónica)
Entorn (Mónica)
Psicomotricitat (Maria)

CURS

8

P3

7

P4

7

P5

● Educació Primària:
Objectius del reforç ordinari:
- Oferir una atenció més individualitzada a aquells alumnes que presenten
dificultats per assolir aprenentatges.
- Reforçar les àrees de: matemàtiques, llengua castellana , catalana.
- En el cas de les altres àrees, el mestre intentarà cobrir les necessitats que es
presentin a l’aula.

Programació del reforç ordinari a primària:
El reforç educatiu a Educació Primària es fa segons els següents criteris:
1. Grups en els que creiem que és necessari fer el reforç segons les necessitats
que presenten els alumnes i les característiques específiques del grup.
2. Els recursos humans dels que disposem, és a dir, hores disponibles dels
nostres professors i la dotació de PT i AD.
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Organització del reforç ordinari a primària:

MESTRA

ÁREA

HORES

CURS

Juanlu Carretero

Llengua Castellana

2h

1r EP

Montse Farrés

Matemàtiques

2h

2n EP

Juanlu Carretero

Llengua Castellana

2h

3r EP

Carlos Termis

Matemàtiques

2h

3r EP

Carlos Termis

Matemàtiques

4h

4t EP

Gemma Florit

Llengua Castellana

2h

4t EP

Montse Barber

Llengua Catalana

4h

5è EP

Juanlu Carretero

Llengua Castellana

2h

5è EP

Esther Parpal

Llengua Catalana

4h

6è EP

Montse Barber

Llengua Castellana

2h

6è EP

Carlos Termis

Matemàtiques

4h

6è EP

Avaluació pla equip de suport
● Funcionament de l’equip
Tot l’equip ha fet molt bona feina d’avaluació, comunicació amb les famílies i intervenció.
Tot i així, el curs passat no es van poder avaluar tots els fiets amb necessitats educatives
per la falta de temps de disposar de l’orientadora de l’EOEP. Aquest curs tenim
l’orientadora del centre 7h setmanals.
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● Coordinacions tutors - equip de suport
Valorarem l’elaboració dels informes NESE de principi de curs, l’elaboració de les ACI’s/ns,
l’adaptació de material i proves d’avaluació i si els acords entre les parts s’han portat a
terme.
Passar test per detectar o confirmar dificultats d’aprenentatge, el seguiment dels
aprenentatges dels alumnes i la millora en estratègies, tècniques, activitats i material.
● Valoració de la coordinació amb l’orientadora del centre.
L’orientadora del centre s’adaptarà a les hores dels tutors i famílies dels alumnes.
● Avaluació dels suports
COORDINACIONS
-

Has realitzat la feina de manera coordinada?

x SÍ NO

PROPOSTES DE MILLORA:
Aquest curs es tenen molt en compte les coordinacions entre els tutors i els especialites i
orientadora de l’equip de suport per fer conjuntament les ACI’s/ns dels alumnes NESE i el
suport amb els alumnes que presenten dificultats però no han estat diagnosticats.

-

Els alumnes amb NESE assoleixen els objectius?

x SÍ NO

PROPOSTES DE MILLORA:
Seguiment dels alumnes i ajustament de les ajudes educatives en funció de la progressió
dels seus aprenentatges.

-

Els materials utilitzats han estat els adequats?

xSÍ

NO

A VEGADES

-

Les adaptacions dels materials són les adequades?

xSÍ

NO

A VEGADES

PROPOSTES DE MILLORA
Coordinacions entre tots els professors implicats amb els alumnes NESE per duu a terme
conjuntament les adaptacions.
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METODOLOGIA
-

Has realitzat:
DESDOBLAMENTS
x GRUPS FLEXIBLES GRUPS DE TREBALLS

-

Com valores aquesta manera de fer feina?

El treball realitzat dins aula ordinària com en petit grup de reforç, com per racons o tallers
es complementa moltíssim.
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x RACONS

6.1.1.5.- Pla d’actuació del departament d’orientació del centre conjuntament amb
l’equip de suport..
1. -DADES IDENTIFICATIVES DEL CENTRE.

MUNICIPI: Maó
ADREÇA : C/ Cós de Gràcia, 98
TELÈFON: 971355804/72

FAX: 971355573

E-MAIL: administrador@ccsjmao.com

HORARI
Jornada partida: 9-12h i de 15-17h.
Jornada continuada: 8:30-13:30 els divendres.
Exclusiva i/o reunions a nivell de centre: Dimecres de 17 a 20h.
Equip directiu:
- Director/a: Joan Rodríguez Florit
-

Cap d’estudis Infantil i Primària: Montse Barber

-

Cap d’estudis Secundària: Valentina Ferrà

-

Secretari/a: Cristina Dubón Jansà

-

Administradora: Javier Santana Cabra

Professional de referència del centre: Gemma Florit ( PT primària) Zoraida Gomila (PT,
EP,ESO)/ Sole Mulero (orientadora, tutora i PT ESO) /Olga Mascaró (PT EP i ESO), Adrià
Pardo ( AL ESO i EP) Sara Agramunt (orientadora primària)
Inspectora:
Camila Tudurí
Professionals EOEP:
PTSC: Esperança Andreu
Dia d’atenció: dilluns setmanal de 8:30 a 14:30, per reunir-se amb l’equip de suport del
centre i fer avaluació psicopedagògica dels alumnes, així com dur a terme
entrevistes amb les famílies i/o tutors dels alumnes. L ’orientadora del centre també té
disponibilitat els matis per atendre a les famílies.
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Cronograma:
HORA
Dillluns setmanal

ACTIVITATS A REALITZAR

8.30 a 12:00

*Entrevista amb les famílies i/o tutors/es
*Avaluació i seguiment de l’alumnat

12 a 13

Reunió Equip de suport.

13 a 14:30

Entrevista famílies i seguiment casos.

* Inclourà :
▪ Avaluació psicopedagògica: observació d’alumnes, entrevista amb mestres,
alumnes i famílies, aplicació de proves d’avaluació, coordinació amb serveis externs.
▪ Intervenció socio-familiar: entrevistes familiars, amb mestres, coordinació amb
serveis externs, informació i assessorament al centre i a les famílies.
Equip de suport:
PROFESSIONAL

NOM

PT

Gemma Florit/ Olga Mascaró ( PT secundària) Zoraida Gomila

AL

Adrià Prado

AD

Zoraida Gomila secundària

ATE

-

ORIENTADORA (EP I EI)

Sara Agramunt

ORIENTADORA (ESO)

Sole Mulero

Intervenció professionals externs:
PTSC: Una vegada al mes
MENORS: Cada vegada que sigui necessari
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Característiques estructurals i funcionals:
Educació
Infantil

Nivell

Educació
Primària
1r cicle

Educació
Primària
2n cicle

Educació
Primària
3r cicle

TOTAL

E
I
3

EI
4

EI
5

1r.

2n
.

3r.

4t.

5è
.

6è.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Nombre
9

unitats
Nombre
alumnes

23

20

23

24

19

25

23

25

EI+EP:
208

26

Nombre
mestres
Nombre
mestres
especialistes

29

Música

2

Educació
física

3

Anglès

1

Compensació
educativa

Pedagogia
Terapèutica

Personal
laboral

3

Audició i
llenguatge

Fisioterapeuta
0

1
½
Auxiliar Tècnic
Educatiu

SERVEIS QUE OFEREIX:
Menjador escolar: Si
Transport escolar : No
Servei de guarda / escola matinera: si (8-9 h.)
Activitats extra escolars: Si
Altres: horari complementari de dilluns a dijous de 12 a 13h
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0

- Criteris i procediments per concretar i consensuar la intervenció del departament
d’orientació de primària:
Les demandes han de ser realitzades pel tutor o per l’equip docent. En principi les
demandes s’atendran per data de recepció, sempre que no hi hagi un cas d’especial
importància que serà prioritari. Aquests són els criteris de priorització per les demandes a
l’orientador:
-Indicadors evidents de tenir alguna discapacitat (per exemple: autisme, s. Down,
trastorn greu de conducta o de personalitat)
-Haver

esgotat

les

mesures

ordinàries

(individualització

del

procés

d’ensenyament- aprenentatge, activitats paral·leles, activitats graduades en
complexitat, facilitació de coneixements anticipants, desdoblaments, repetició,....)
-Tenir un desnivell curricular significatiu mínim de dos anys.
-Els nivells més baixos, educació infantil i 1r cicle de primària, per facilitar la
prevenció.
-Els alumnes de sisè que es preveu que poden finalitzar etapa i passar així a
secundària amb les orientacions educatives més adequades al seu procés
d’ensenyança- aprenentatge.
-En relació als alumnes nouvinguts, s'esperarà a donar-los temps a completar el
procés d'adaptació segons les instruccions de conselleria, dos anys.

Les demandes pel professor tècnic de serveis a la comunitat es prioritzaran per
urgència de la intervenció, és a dir, es prioritzaran els casos de sospita de maltractaments
o abusos i negligència en la cura dels fillets, seguit de l’absentisme escolar.
El protocol d’intervenció de l’equip al centre, és el següent: els tutors complimenten un
full de demanda per el departament d’orientació del centre que s’analitza i valora a la
reunió de coordinació de l’equip de suport del centre.
En aquestes reunions es prioritzen les demandes a atendre, es planifiquen les actuacions
a realitzar i es fa el seguiment dels casos en els quals ja s’està treballant (consultar
protocols d’actuació).
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- Concreció del desenvolupament de les funcions
Les tasques previstes es desenvoluparan tal i com figuren al Pla d’actuació del
departament d’orientació del centre amb les especificacions que es detallen a cada una
de les activitats en les que hi ha alguna
modificació.

Assessorament especialitzat mitjançant la col·laboració entre l’equip de suport i cicle
una vegada cada mes i en les hores de coordinació previstes al centre una hora
quinzenal. Activitat 1.- Participació, anàlisi i valoració del funcionament de l’Equip de
Suport.
Hem acordat trobar-nos cada dilluns l’Equip de Suport del centre, cap d’estudis i
les orientadores de primària i secundària de 12 a 13h.
Assessorament a la pràctica educativa i aportacions per a desenvolupar mesures
d’atenció a la diversitat.
Activitat 1.- Realització de l’avaluació psicopedagògica de l’alumnat del centre amb
possibles NESE.
Activitat 2.- Col·laboració en el seguiment de l’alumnat amb NESE.
Cooperació centre i família
L ’orientadora del centre i un membre de l’equip de suport del centre també es reunirà
amb les famílies per dur a terme una entrevista inicial i al final de l’avaluació, per fer la
valoració dels resultats.
La intervenció de la PTSC de l’EOEP es portarà a terme en els casos d’absentisme i en
aquells que presentin algun tipus de problemàtica sociofamiliar greu. L’orientador de
referència del centre desenvoluparà alguna d’aquestes funcions, sempre que sigui
possible, i el volum de feina ho permeti. Per tant, haurem de prioritzar les demandes
d’intervenció sociofamiliar que per la seva tipologia siguin més urgents.
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Activitat 1.- Prevenció de l’absentisme escolar.
- S’abordaran i es duran a terme les actuacions adients en els casos d’absentisme escolar
que es detectin, establint quan sigui necessari les oportunes coordinacions i/o derivacions
a altres serveis externs, com per exemple, al PTSC.
Activitat 2.- Detecció, estudi i valoració d’aspectes, factors i situacions de caràcter
sociofamiliar que no afavoreixen el desenvolupament integral de l’alumne, de cara a la
posterior intervenció per a promoure l’adopció de mesures que permetin una millor
integració social i escolar de l’alumne. Per exemple, el policia tutor.
Activitat 3.- Realització d’entrevistes familiars en aquells casos en què la família necessiti
un assessorament en relació a aspectes educatius que sobrepassen les possibilitats
d’intervenció del tutor i/o de l’equip educatiu del centre.
Activitat 4.- Coordinació amb altres serveis i professionals externs per a: CC
- Intercanvi de dades i d’informacions importants dels alumnes per a una
millor comprensió de les seves característiques.

- Entre aquests professionals externs hi ha psicòlegs, pediatres, UCSMIA,…

Avaluació del Pla d’actuació dut a terme en aquest centre

A final de curs se realitzarà l’avaluació conjunta del pla d’actuació dut a terme en aquest
centre per tal d’elaborar la memòria, analitzant les dificultats que ens hem trobat,
les facilitats, les activitats ajustades a la realitat, les activitats que són millorables... En
definitiva poder fer propostes de canvi i de millora pel proper curs.
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PROGRAMA D’ACTUACIÓ DEL SERVEI D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA A PRIMÀRIA

CENTRE: CC SANT JOSEP
ADREÇA: Cós de Gràcia
TELÈFON: 971361832
CORREU ELECTRÒNIC: administrador@ccsjmao.com
WEB: www.ccsantjosepmao.com
HORARI DEL CENTRE: 9-12h i 15- 17h
MEMBRES EQUIP DIRECTIU: Joan Rodríguez (director), Montse Barber (cap d’estudis),
Cristina Dubón (secretària).
INSPECTOR ASSIGNAT: Camila Tudurí
SERVEIS: ESCOLA MATINERA: SI/NO
MENJADOR ESCOLAR: SI/NO

SERVEI D’ORIENTACIÓ DEL CENTRE
ORIENTADORA: Sara Agramunt
TEMPS D’ATENCIÓ CENTRE (períodes lectius+complementaris): 1 dia setmanal
TÈCNIC DE SERVEIS A LA COMUNITAT (PTSC): Esperança Andreu
TEMPS D’ATENCIÓ CENTRE: 1 dia al mes
MEMBRES DE L’EQUIP DE SUPORT A
PRIMÀRIA: PT: 2
AL: 1, ½ jornada
ATE: 0
FISIOTERAPEUTA EDUCATIU: 0
UVAI: TEA, DSA, DSV, SAT
OBJECTIUS DEL SERVEI D’ORIENTACIÓ I DE L’EQUIP DE SUPORT
Assessorar i col·laborar en la prevenció i detecció precoç de dificultats o problemes de
desenvolupament personal i/o d’aprenentatge dels alumnes.
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-ÀMBIT 3. PROGRAMES DE GESTIÓ DE CONFLICTES. “COL·LABORACIÓ EN LA MILLORA
DE LA CONVIVÈNCIA AL CENTRE”
FONAMENTACIÓ
Tal com diu el Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els drets i els
deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris
sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, la formació en el respecte dels drets i les
llibertats fonamentals
i en l’exercici de la tolerància dins els principis democràtics de convivència és un dels
objectius que ha de definir el sistema educatiu. Aprendre a viure junts constitueix, sense
cap dubte, una de les finalitats bàsiques de l’educació i un repte per als nostres centres
docents, on els alumnes han d’aprendre a conviure coneixent millor els altres i a crear un
entorn que impulsi la realització de projectes comuns.
Hem de partir de la idea de treballar amb els propis conflictes que sorgeixen al centre i en
el nostre entorn. No hem d’esperar que explotin, si no que cal treballar-los en els seus
primers estadis, o fins i tot, abans que es produeixin, ja que així en un clima de menys
crispació, puguem aprendre a analitzar-los i desenvolupem idees més creatives de
resolució.
Un dels problemes que ens trobam a l’hora d’abordar un conflicte és que responem de
forma immediata (acció-reacció), i ens falten referents sobre com afrontar-lo d’una
manera diferent a la violenta. Per tant, cal trobar espais per a treballar amb ells i elles i
desenvolupar idees de resolució “noviolenta”. Si aprenem a desenvolupar estratègies de
resolució, quan es donin els conflictes, ens sorgiran idees de manera espontània.
OBJECTIUS GENERALS
1. Educar en i per al conflicte al centre.
2. Conèixer la perspectiva positiva del conflicte, veient-lo com una font
d’enriquiment mutu.
3. Promoure la implicació de tota la comunitat educativa (professorat,
famílies i alumnat) en la millora de les relacions i la convivència al centre.
4. Col·laborar en la revisió del Pla d’Acció Tutorial.
5. Col·laborar en la elaboració/revisió del Pla de Convivència
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OBJECTIUS ESPECÍFICS
● Establir estratègies i habilitats per a la “prevenció” del conflicte.
● Aprendre a analitzar, a negociar i a cercar solucions creatives mútuament satisfactòries
que permetin a l’alumnat resoldre per ells mateixos els seus propis conflictes.
● Millorar l’estil comunicatiu i de relació del professorat envers els alumnes, per afavorir
un correcte modelatge cap als infants.
● Crear i/o coordinar les estructures organitzatives existents en el centre (junta de
delegats, Comissió de Convivència, Tutories, Equips Docents, CCP, Claustres, Comissió
d’Educació Emocional...) que permetin dur a terme els objectius generals de la
convivència.
DESTINATARIS
● Comunitat Educativa: alumnat, docents, famílies, personal no docent.

ESTRATÈGIES D’ACTUACIÓ
Treballarem el conflicte en tres nivells correlatius i un paral·lel: prevenció,
negociació, mediació i acció “noviolenta”.
-PROVENCIÓ: terme utilitzat per J. Burton, l’aplicarem des de la perspectiva que
s’ha d’intervenir abans que hi hagi una “crisis”. Cal educar en el conflicte a partir de
desenvolupar una sèrie d’habilitats i estratègies que ens permetin enfrontar-nos millor als
conflictes i que ens durà als següents aspectes:
● Crear grup en un ambient d’estima i confiança: a partir de tècniques i jocs que ens
permetin presentar-nos, coneixe’ns i integrar-nos, no deixant que ningú quedi exclòs.
El rebuig i la falta d’integració pot ser una de les primeres fonts de conflicte. Cal buscar un
espai a principi de curs per a crear grup, en lloc de deixar aquesta tasca a
l’espontaneitat. Ho podem dur a terme dins el grup classe i durant els primers dies de
curs.
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● Afavorir la comunicació i la presa de decisions per consens: es tracta de dur a terme jocs
i dinàmiques que ens permetin desenvolupar una comunicació efectiva, que realment
ens ensenyi a dialogar i escoltar-nos d’una manera activa i empàtica.
Tècniques que permetin aprendre a prendre decisions consensuades, de manera
igualitària, participativa i no sexista. Que tots hagin pogut tenir ’oportunitat
d’expressar-se i que sentin que la seva opinió s’ha tingut en compte en la decisió final.
Amb això cal construir espais de responsabilitat i poder per a la presa de decisions.
● Treballar la cooperació: cal establir relacions cooperatives que ens ensenyin a afrontar
els conflictes entre totes les parts. Es duran a terme tècniques que ens permetin
descobrir i interioritzar que la diferència és una valor i una font d’enriquiment mútu.
Desenvolupar jocs cooperatius, buscar formes de treball i aprenentatge cooperatius,
trobar alternatives a l’esport i a jocs competitius.
-ANÀLISI I NEGOCIACIÓ
● Separar persona-procés-problema: primerament caldrà aprendre a separar i tractar de
manera diferent els tres aspectes presents en tots els conflictes: les persones
involucrades, el procés (la forma d’abordar-lo) i el problema (els interessos i les
necessitats antagòniques en disputa).
● Buscar solucions: desenvoluparem una sèrie de processos educatius que fonamentin la
creativitat i la imaginació a l’hora de buscar solucions i que aquestes aconsegueixin satisfer
les necessitats o interessos d’ambdues parts.
-MEDIACIÓ
Segons Paco Cascón, la mediació es tracta d’un exercici aconsellable només en aquells
casos en què les parts han esgotat les possibilitats de resoldre el conflicte per elles
mateixes. Per tant, quan han arribat a aquest estadi poden demanar la intervenció d’una
tercera persona que els ajudi a construir un procés just, restablint la comunicació i creant
l’espai i el clima adequats per a què puguin fer-li front i resoldre-ho. A aquesta
persona serà la que anomenarem mediadora. Cal amb això formar mediadors i
mediadores entre l’alumnat i el professorat.
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METODOLOGIA
La principal eina per a treballar tots aquests aspectes seran les tècniques de visualització
(jocs de rol, jocs de simulació, teatre, etc), que com a tal ens permeten visualitzar el o els
conflictes amb unes característiques pròpies:
-Tenir en compte no només l’aspecte racional, si no també l’emocional
-Ens permet “allunyar-nos” a una certa distància que ens faciliti veure les
diferents
percepcions amb menys implicació.
-Posar-nos en el lloc de l’altre i de les altres percepcions del conflicte, per a
comprendre-la i tenir una idea més completa d’ell.
-Ajudar-nos a analitzar el conflicte més enllà de l’aparença exterior.
-Ens permet assajar, en una espècie de laboratori, una sèrie de solucions i aprofitar
al màxim les potencialitats del grup-classe. Desenvolupar la imaginació i rompre el
típic bloqueig de no trobar solucions.
Exemples de dinàmiques sobre conflictes, percepcions, poder, comunicació i creativitat:
●
●
●
●

Dinàmica de presentació: T’agraden els teus veïns?
Dinàmica de coneixement: Cerc un company/a del meu grup que...
Dinàmica de confiança: Equilibri col·lectiu. L’estrella
Dinàmica d’apreci, cooperació i afirmació: Renta de cotxe

● Dinàmica de comunicació: el dibuix, el mirall…
●

Dinàmica de presa de decisions: Baròmetre de valors, donar la volta al llençol...

TEMPORALITZACIÓ
● Primera setmana de curs: Dinàmiques de presentació, coneixença i integració.
● Al llarg del curs, a les Hores de Tutoria: treball de la “prevenció”, l’anàlisi i
negociació del conflicte.
● Calendari al llarg del curs de la formació del professorat: la formació del
professorat serà essencial per a dur a terme aquest programa.
● Mensualment: Reunions d’assessorament amb els tutors i membres de
l’equip de suport
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● Dedicació setmanal de la Coordinadora de Comissió de Convivència
RECURSOS
Humans: Tota la comunitat educativa, però fent èmfasi en alguns òrgans de coordinació
com equip directiu, comissió de convivència, departament d’orientació, delegats d’aula.
Materials: Sociogrames
Vídeos de sensibilització.
Material concret per dur a terme les dinàmiques.
Materials de consulta:
● Educar en i per al conflicte. Paco Cascón.
● Habilitats Socials i Educació de valors des de l’Acció Tutorial. Anna Carpena.
● Habilitats Socials i Educació de Valors des de l’Acció Tutorial. L’autoestima.
Ana Carpena.
● Sentir i Pensar per educació Infantil. Irene de Puig
● Tranquils i atents com una granota. Eline Snel
● Materials varis per fomentar cohesió de grup.
● Web: Convivèxit.
● Edu Caixa: Educar dins i fora de l’aula.
● Programa Aulas felices. Psicologia positiva
● Banc de recursos de Centre Professorat Menorca.
AVALUACIÓ / INDICADORS D’AVALUACIÓ
Millora del clima d’aula i de centre.
Indicadors d’avaluació:
● Grau de satisfacció de les Tutories grupals i individuals realitzades.
● Augment de la diversitat i alternatives de joc al pati.
● Qüestionaris de clima d’aula, a principi i a final de curs.
● Registre per part de la comissió de convivència de l’augment o disminució dels
conflictes al centre, principalment al pati.
● Nombre d’intervencions fetes en les mediacions com indicador d’haver-se resolt el
conflicte en estadis anteriors.
● Percepció de millora de la cohesió dels grups-classe
● Actuacions dutes a terme per part dels docents envers la cohesió del grup.
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6.1.1.6.-Pla d’actuació anual del departament d’orientació-equip suport a ESO
El reforç a Educació Secundària i altres particularitats de l’etapa
Aquest curs s’han planificat els reforços d’ESO de la següent manera:
GRUP 1: 1r ESO
ASSIGNATURA

PROFE 1

PROFE 2

AULA

HORES

JOAN

OLGA

biblioteca

3 de 3

CATALÀ

SOLE

OLGA

biblioteca

3 de 3

ANGLÈS

VALENTINA

REBECA

reforç

3 de 3

MATES

TONI

OLGA

biblioteca

3 de 3

GEO. i HISTÒRIA

JOAN

SOLE

informàtica

3 de 3

CASTELLÀ

GRUP 2: 2n ESO
ASSIGNATURA

PROFE 1

PROFE 2

AULA

HORES

CASTELLÀ

JOAN

OLGA

biblioteca

4 de 4

CATALÀ

CRISTINA

OLGA

biblioteca

4 de 4

MATES

MARC

OLGA

biblioteca

4 de 4

ANGLÈS

VALENTINA

REBECA

reforç

3 de 3

FÍSICA i QUÍMICA

JOSÉ LUIS

OLGA

biblioteca

3 de 3
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GRUP 3: 3r ESO
ASSIGNATURA

PROFE 1

PROFE 2

AULA

HORES

CASTELLÀ

CRISTINA

ZORI

Reforç

3 de 3

CATALÀ

SOLE

ZORI

Biblioteca

3 de 3

ANGLÈS

VALENTINA

REBECA

Reforç

3 de 3

MATES

MARC

ESTER - LUCI

Laboratori

4 de 4

GEO I HISTÒRIA

JOAN

SOLE

Música

3 de 3

FÍSICA i QUÍMICA

ESTHER

ZORI

Laboratori

3 de 3

GRUP 4: 4t ESO
ASSIGNATURA

PROFE 1

PROFE 2

REFORÇ

CATALÀ

CRISTINA

SOLE

CASTELLÀ

CRISTINA

ZORI

Suport

3 de 3

ANGLÈS

VALENTINA

VALENTINA

Reforç

3 de 3

MATE ACAD/APL

MARC

ESTER - LUCI

Informàtica

4 de 4
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Informàtica

HORES
3 de 3’5

Planificació de la feina de l’orientadora
L’orientadora té 8 hores d’orientació d’ESO setmanals, de les quals 4 les dedica a tutories
individuals i grupals amb els alumnes de l’etapa. Cada curs té una hora a la setmana de
tutoria, que coincideix amb l’hora que l’orientadora dedica al grup (tres dies per
mes a tutories individuals i una grupal, dia que el tutor pot fer tutories individuals).
Les 4 hores restants es dediquen a coordinacions amb tutors (4) i a fer les les tasques
administratives de l’orientació: ACIs, documents...
A més, dona 16 hores de classe setmanals a ESO com a professora de català a 1r i 3r,
reforç de socials a 1r i 3r i reforç de català a 4t, la qual cosa li permet conèixer els alumnes
i fer el seguiment de manera més adequada.
Aquest curs no donarà classes a la majoria d’alumnes de 4t, la qual cosa no facilitarà la
tasca d’orientació de final d’etapa.
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6.1.1.7- Altres
Programacions de les Tutories
Educació Infantil
JORNADES DE SENSIBILITZACIÓ “LA LLIBERTAT”
Objectiu General
Educar en la llibertat, fomentant una manera de pensar, decidir i estimar a partir de la
VERITAT, RESPONSABILITAT I LA PRESA DE DECISIONS, inspirades en l’Evangeli

JORNADES SENSIBILITZACIÓ INFANTIL

LA LLIBERTAT
OBJECTIUS
DIJOUS
-Ser capaç de
superar les
dificultats per
aconseguir ser
persones lliures

ACTIVITATS
●
●
●
●
●

●
●
●
●
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Escoltar la cançó de los Lunis.
Veure la pel·lícula SPIRIT.
Petita reflexió de la pel·lícula.
Fer una titella de n’Espirit.
Joc: ELS PRESONER, hi ha 2 guardians, 3 alliberadors i el
resta són presoners.
Els alliberadors han de treure de la presó als presos fent un
toc a la seva mà.
Després cada un explica com s’ha sentit amb el seu paper.
Carreras de crancs.
Sa pilota presonera.
el ratolí i el moix.

DIVENDRES -Experimentar que

● contar el conte de “LES PARAULES MÀGIQUES”, i crear un

Jesús es l’ amic que

arbre entre tots. les paraules màgiques són:

mai falla, en qui

GRÀCIES

podem confiar i que

PER FAVOR

ens ajuda per ser

DE RES

com som realment,

ME DEIXES

és a dir, ser lliures.

BON DIA
BONA TARDA

-Ser capaç de viure

● “EL JOC DE LES PARAULES MÀGIQUES”.

en llibertat per servir El fiet que fa de mag i la resta han de complir els desitjos del mac
als altres

sempre que diguin les paraules màgiques, que són: per favor i
gràcies.
Ens movem lliurement per l'espai al ritme de la música o el que
marquem amb les mans o un instrument. Quan cessa la música,
tothom es converteix en estàtues.
El mag, amb una vareta, va tocant les estàtues i els demana
"per favor" que es converteixin en l'animal o l'objecte que ell
desitgi. Per a això, cal que no se li oblidi dir les paraules
màgiques.
Una vegada que les estàtues han realitzat correctament el desig
del mag, aquest els dóna les gràcies a tots perquè tornin a
moure lliurement per l'espai al ritme marcat. Llavors el mag
lliura la vareta a un altre nen.
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Educació primària
Jornades sensibilització. La Llibertat. Curs 19-20
Primer cicle:

Data

8.30 – 10.20

11-9-19

Aula i material

12-9-19

Aula i material

13-9-19

10.50 – 13.30

-Pintem la llibertat
Provocar i reforçar en els nens emocions
positives sobre la llibertat.
- Pintar un dibuix lliure sobre la llibertat
després d’haver escoltat un poesia.
-Reflexió conjunta sobre el dibuix i mural.

Pel·lícula. Ferdinando

Taller de màscares
-Cada nen fa una
màscara del animal que
vols ser o caçador.

Els animals també volen ser lliures
- sensibilitzar els nens amb la llibertat dels
animals.
- Joc al pati sobre animals lliures i caçadors.
- Reflexió conjunta.

Pel·lícula sobre la
llibertat.
Mural amb frases sobre
la llibertat.

Reflexió conjunta.

Segon cicle:
11-9-19
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Educació Secundària
Entre el primer dia de classe i les primeres tutories, el tutor/a presenta el valor que es
tractarà durant tot el curs amb la finalitat de començar a sensibilitzar els alumnes. Es fan
murals i una sèrie d’activitats a partir d’un material proporcionat per les Filles de la
Caritat.
Es tractarà el tema del valor de manera específica un cop al mes a l’hora de tutoria (tot
això està recollit al PAT).
Per afavorir el valor de la LLIBERTAT s’organitzarà per a cada curs una jornada de
convivència al 1r trimestre amb el grup i tutor/a.
Així mateix es prestarà especial atenció a qualsevol cas de marginació, baralles ...que
pugui sorgir al llarg del curs.

Plans Tutorials
Educació Primària:
Enguany hi ha tutoria 1h setmanal que s’ha fet coincidir en l’horari lectiu per cicles on es
realitzarà una programació anual de les sessions que es duran a terme. els temes que es
treballaran són valor de centre, rutines i organització d’aula, autoavaluacions i educació
emocional.
Educació Secundària:
La programació de tot el tema de la tutoria a l’ESO està recollida al Pla d’Acció Tutorial,
que inclou també la programació setmanal de l’hora de tutoria. S’ha d’incloure el Pla
d’Educació Emocional (annex) al Pla d’acció tutorial.
Pla de Formació del Professorat
Curs de formació: Formació Emocional, Formació religiosa, Formació Noves Tecnologies.
Durant el curs escolar, cada mestre realitza formació permanent segons les necessitats
que ens trobem a l’aula.
Aquesta formació enguany es farà els dilluns o el dimecres.
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6.1.2.- Plans per a la revisió, seguiment o modificació dels projectes institucionals
Enguany no s’ha previst revisar cap pla institucional, de moment.
Altres Plans de nova creació seran:
● Plans i Programes Específics de Centre
6.2.- Plans i Programes Específics de Centre
Programa Introducció dels Chromebooks i eines Google a 1 de l’ESO
Enguany s’introduiran els Chromebooks, els llibres digitals i eines google a 1 d’ESO com a
prova pilot, per l’any que ve introduir-los a 2n de l’ESO..
Programa Introducció de Tablets Infantil fins a 4t EP
Enguany, a partir de l’èxit del curs passat de la implementació de les taules de 3r EI a 1 EP
s’ha volgut introduir aquestes noves tecnologies (tauletes) i eines google de 3r EI fins a 4t
d’EP.
Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut i Segell de Vida Saludable de
Les Illes Balears:
El nostre centre participa per tercer any consecutiu del programa de Centres Educatius
Promotors de la Salut de les Illes Balears que duu a terme la Conselleria d’Educació i
Universitat, i i en el Programa de Centre amb Segell de Vida Saludable. Per formar part
d’aquests projectes treballem diferents eixos transversals relacionats amb la salut.
Nosaltres promocionem l’alimentació saludable i la vida activa tant d’es del menús diaris
del menjador escolar, així com fomentant el bon hàbit de berenar fruita diària a l’hora
del pati i la pràctica d’esport tant a l’hora d’Educació Física, dels patis o de les activitats
extraescolars. També forma part d’aquest projecte de la Salut el programa d’Educació
Emocional clau del benestar i la salut emocional on enguany es començarà a dur a la
pràctica dins les pròpies aules. També gràcies a l’APIMA del centre compta amb formació
pels propis pares i relacionada amb aquesta educació emocional. També moltes vegades i
per segons quins grups classes es compte amb ajuda de personal extern, contractat pel
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propi centre. Totes aquestes activitats es van registrant en una programació que
servirà de referència i permanència per els següents cursos. I un altre gran eix
important d’aquest programa, que es treballa principalment a secundària, és
l’Educació Afectiva i Sexual i la Prevenció de les conductes additives.
Programa de creació i desenvolupament projectes APS:
Una de les bases d’aquest curs 2019-2020, és l’aposta per la creació i participació de tota
la comunitat educatives dins de diferents projectes APS:
-

Grans i petits: Es la continuació d’aquest projecte tan arrelat al centre, participant
conjuntament amb la Residència de gent gran del consell insular, fomentant la
relació amb els grans i petits. És un intercanvi de valors i una lliçó de vida on tots hi
sortim guanyant. que involucra a tot el centre i la gent gran del geriàtric de Maó.

-

Solidaritza’t: Participació de tota la comunitat educativa en diverses fets i
campanyes d’àmbit solidari que duran els propis alumnes del centre.

-

Dona SangJosep: Fer una campanya dins el centre de conscienciació i sobre la
necessitat de la donació de Sang així com una donació final.

-

EcoJosep: Fer consciència de la necessitat del canvi climàtic així com de la
necessitat del reciclatge dins la nostre societat, a partir d’activitats i campanyes de
conscienciació.

-

Contes Compartits: Preparar al llarg del curs diverses sessions relacionades amb
l’àmbit de la lectura dins i fora del centre.

Programa Oxford:
Com a centre que sempre ha donat molta importància als idiomes, aquest any ja com a
centre examinador de Oxford Test of English. Seguirem impulsant l’examen que està
certificat per la universitat d’Oxford i respon a les necessitats actuals d’acreditació del
nivell d’anglès.
Projectes Interdisciplinaris:
Enguany es vol seguir amb la feina per projectes interdisciplinària, duta per tot el claustre
i amb una línia i objectius comuns.(El Canvi Climàtic) L’any passat tots els cicles van traçar
un full de ruta comú per tothom i després del bon funcionament es vol continuar amb
aquest pla.
Per això aquest curs és vol continuar amb aquesta línia comuna.
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*També hi ha que tenir en compte, que segurament aquest any aniran sorgint plans
i programes que, l’Equip Directiu i el Claustre anirem valorant si són o no, d’interès pel
centre i si ha de participar o no.

7. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES, EXTRAESCOLARS I SERVEIS
COMPLEMENTARIS.
Durant el curs 2019-2020, l’APIMA com cada any oferirà les activitats següents amb
horari de capvespres de 17:00-18:00h, aquestes són:

ACTIVITATS

DESTINATARIS

Judo

José Sánchez

P4-P5 - primària

Scrapbooking

Eva Gomar

Tallers Esporàdics per nins i adults

Aubadance

Auba Saura

P4-P5 - primària

Anglès

Vero Donato

Tots els cursos

Circuit Pilates

Auba Saura

Adults i ESO

Costura

Josefina Pérez

Adults

Bàsquet Alcazar
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MONITOR

Alcazar

Tot infantil i tot Primària

Fotografia
Emocional

Ana Capó

4t - 5è i 6è EP

Teatre

Lourdes Moreno

2 EP fins 6 EP

Per altra banda l’escola segueix ofertant, per les famílies que vulguin les activitats
de 12h-13h, amb les següents activitats:

ACTIVITATS

Tablets

OBJECTIU GENERAL

Aconseguir el perfeccionament
i

ampliació

educativa,
Grafo divertida
Psicomotricitat
terapèutica
Speaking

Alemany
Speaking

DESTINATARIS

de

la

tasca

i

social

cultural

Educació Infantil

realitzada pel Centre, per tal de
completar

el

procés

de

formació dels alumnes.
Desenvolupar
motrius,

habilitats

expressió

oral,

autonomia...

Possibilitar un aprenentatge

Educació Primària

interdisciplinari, sensibilitzant
als alumnes sobre l’entorn

Tablets

proper, les seves capacitats i
introduir coneixements nous

Patinatge

sobre diferents àrees.

Mon - Art
Mindfulkids

Mates divertides

Aconseguir el perfeccionament
i

Jocs motrius
Arts escèniques

ampliació

de

la

educativa, cultural i social
realitzada pel Centre, per tal
de completar el procés de
formació dels alumnes

Instrumental
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tasca

Educació Primària

Coaching
Informàtica
Jocs de taula
Robòtica
Tasques escolars

Totes les activitats i serveis complementaris segueixen les directrius de la normativa; es
publiquen, passen pel Consell Escolar, i aquests les aproven i es presenten les activitats,
preus, etc... a la Conselleria durant el mes de setembre. Tota la documentació en el dia
d’avui ja està enviada i en mans de l’entitat pertinent.

7.1.Serveis Complementaris
Escola Matinera
El Centre té amb un servei de guarderia de dilluns a dijous de 7’50h a 8’55h. Aquesta
activitat serà organitzada i gestionada per part del centre.
Menjador
Existeix servei de menjador per a alumnes a partir de 3r d'Ed. Infantil i tota l’Ed. Primària,i
Secundària des de setembre fins a finals de juny. A l’inici de cada mes es posa a disposició
pública (pàgina WEB de l’escola ) el menú de menjador del mes corresponent.
7.2.-Activitats Complementàries
Durant aquest curs acadèmic 2019-2020 les sortides culturals que realitzaran els cursos
de les tres etapes es coordinaran amb l’oferta educativa que ofereixen l’Ajuntament,
Conselleria, el Govern, etc…
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Educació Infantil i Primària

Camp d’aprenentatge
Es Pinaret

CURSOS

NOM ACTIVITAT

L’hort

1r PRIM

El bosc i jo

2n PRIM

Es Pinaret

3r PRIM

Santandria i Es Castellar

6è PRIM

Amb bona lletra

CURSOS

NOM ACTIVITAT

P.3

Orgue de Santa Maria

-

Na Bresca, una abella

-

Mindfulness

-

Viu la música, viu les emocions

P.4

-

Viu la música, viu les emocions

P.5

-

Viu la música, viu les emocions

-

Taller de ioga per infants

-

Mindfulness i música

-

Gent gran i gent petita

-

Art i natura prehistòria

-

Ritme i moviment

-

Tonto quien lo lea

1r PRIM
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-

2n PRIM

3r PRIM

4t PRIM

5è PRIM

6è PRIM

GOB

CURSOS
5è prim

67

-

A través des sentitsl

-

Salud bucodental

-

El raspallat de dents revisió

-

Mundos de papel

-

Ritme i moviment

-

El mapa de Maó

-

Els vertebrats

-

Sabons de glicerina i sals

-

Expressar-te

-

Aigua és vida, què en saps?

-

Fotografia emocional

-

Origami

-

Sueño de dragones

-

La Mola

NOM ACTIVITAT
-

Visitam un lloc, Algenderet

Salut Jove

CURSOS

NOM ACTIVITAT
-

Trepucó

-

Playstory museu de Menorca

-

Els beneficis del moviment

-

Ball menorquí

-

On viu aquest animal?

1r PRIM

2n PRIM

-

Els beneficis del moviment

-

Els beneficis del moviment

-

Judo

-

Prevenir i actuar en cas de foc

-

Els animals del bosc alforí de dalt

-

Promoció de l'activitat física: el pàdel

-

Promoció de l'activitat física: el karate

-

Visita al Museu, Binissuès

-

Museu de Menorca, ajuda’ns ...

3r PRIM

4t PRIM
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5è PRIM

-

Fort de Marlborough

-

Platja del Pilar
-

Promoció de l'activitat física: futbol sala

-

Promoció de l'activitat física: atletisme

-

Poblat de Trepucó

-

Una mirada al cel

6è PRIM
-

S’ALBUFERA

CURSOS

Teatre principal de Maó, visita

NOM ACTIVITAT

DES GRAU
P4

Qui viu a s’Albufera?

2n PRIM

Exploradors de la Natura

3r PRIM

La Mar + prèvia

4t PRIM

Taller d’aromes

5è PRIM

Sitja de carbó
Far de Favaritx

6è PRIM
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Les aus - ES GRAU

VIU LA CULTURA

CURSOS

NOM ACTIVITAT

P.3

- Gegants
- La colmena feliz
- Laboratori dels pigments

1r PRIM

- Reciclatge creatiu
- L’arbre

2n PRIM

- L’arbre

3r PRIM

- Detectiva secreta

5è PRIM

6è PRIM

-

Taller de percussió corporal

- La història del Jazz
- Les illes Charles Darwin

ALTRES

CURS

NOM ACTIVITAT

JORNADA DE

2n cicle prim

Passar una jornada de relació i

CONVIVÈNCIA

convivència.

DIORAMES

Inf i primària

P. INTERGENERACIONAL

5è 6è prim

PROJECTE INFANTIL

P4

Els oficis

CONSELL

6è prim

Adopta un monument

EXCURSIÓ FI DE CURS

Inf i primària

Convivència de grup

COLÒNIES

P5 - 3r prim

Potenciar l’autonomia dels fillets.
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Taller Nadal

POLICIA NACIONAL
GOIB

VIATGE FI DE CURS

6è prim
5è prim

6è prim

Programa de Ciberexperto
Conèixer els productors

Potenciar l’autonomia dels fillets

CA N’OLIVER

2n cicle

Exposició Tutankhamon

MALBUGER CENTRE

2N CICLE

Potenciar l’activitat física, tenis

TEATRE PRINCIPAL

P5 fins 4t primària

CONCURS PARLAMENT

6è prim

El Carnaval dels animals , concert

Lliurament premi

Colònies P5, organització:
Hi participen 24 alumnes i tres adults: Dues mestres de suport i la tutora de P5 (Cristina
Carreras). Cada alumne paga una quantitat a definir, autobús, sopar, l’estada, berenar a
Biniparratx i material (subvencionat íntegrament pels membres de l’APIMA).
Es realitza una reunió informativa als pares preparada i realitzada pels fiets, explicant amb
detall el que han de dur, el que no han de dur i el que se farà a les colònies.
Colònies a 3r d’Ed. Primària.
L’organització de les colònies segueix el mateix patró que les colònies de P5.
Viatge promoció final d’etapa 6è.
Hi participen 26 alumnes i tres adults: Dues mestres de suport i el tutor de 6è Ed. Primària
(Toni Ballester). Cada alumne paga una quantitat a definir i un tant per cent del cost és
subvencionat pels membres de l’APIMA.
El viatge té un caràcter cultural i lúdic, i en aquests moments està per determinar la data
exacta. Es realitza una reunió informativa als pares preparada i realitzada pels fillets,
explicant amb detall el que han de dur, el que no han de dur i el que se farà, així com el
que s’ha de pagar. El lloc on s’anirà serà a Mallorca, a una casa de colònies, on també es
realitzaran activitats esportives organitzades per grups d’esplai.
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Educació Secundària:
Aquestes són les activitats programades des de l’inici de curs, però poden variar segons
les circumstàncies (oferta de noves activitats, activitats que se suprimeixen...).

CURS

ENTITAT ORGANITZADORA

ACTIVITAT

-Descobreix la geologia de la reserva
de la biosfera de Menorca.
-La gran travessa.
-Coneix els bolets de Menorca.
Salut Jove

-Poblat talaiòtic de Trepucó.
-Mòbils sí, riscos no.
-Educació ambiental al barranc d’Algendar.
-Biodiversitat marina de la reserva de la
biosfera de Menorca

PRIMER

Camp d'aprenentatge

-Inventari de plantes.
- La història del rock.

Viu la cultura

Bona Lletra

-Biblioteca de Maó: Diccionari Alcover-Moll.
-L’aigua és vida, què en saps?
-La música com a joc per generar dinàmiques
de grup (I)
-Xerrades Sor Lourdes
-Convivències a Es Grau.

Altres

-Xerrada d’un missioner.
-Jocs tradicionals. (geriàtric)
-Excursió de final de curs a la platja.
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CURS

ENTITAT

ACTIVITAT

ORGANITZADORA
-Resolució de conflictes. Salut Jove

L’alcohol, una droga?
-Iniciació a la robòtica educativa.
-Visita al Castell de Sta Àgueda.
-Document més antic de iamona a
-Ciutadella 1600 Aniversari .Carta del Bisbe
Sever

SEGON
Bona Lletra

Viu la cultura

-La música com a joc per generar dinàmiques
de grup (II)
-La història del rock.
-Xerrades Sor Lourdes
-Convivències a Binibèquer

Altres

-Xerrada d’un missioner.
-Visita al diari de Menorca. (Català).
-Visita a IB3. (Català).
-Contam rondalles. (geriàtric)
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CURS

ENTITAT ORGANITZADORA

Camps d’Aprenentatge

ACTIVITAT

-Interpretació de paisatge.

-Glosat.
-La donació d’órgans.
Salut jove

-Sensibilització contra la violència de
gènere.
-Itinerari escolar al lloc d’Alforí de Dalt
-Visita al Consell Insular de Menorca.

TERCER

Bona Lletra

-L’Esquelet humà: com és i com canvia
-Maniobres bàsiques per salvar vides
-Xerrades Sor

Altres

Lourdes. Convivències a
Canutells. -Concurs
Lletres i mots. Xerrada d’un
missioner.
-Debat Intergeneracional (geriàtric).
-Acampada.
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CURS

ENTITAT
ORGANITZADORA

ACTIVITAT

-El voluntariat és cosa de tothom. Coneix Càrites.
-Ruta cultural: art i Història a Maó.
-Passats. Presents: Introducció a la memòria
Salut jove

històrica (dilluns i dimarts)
-La vida a una bassa temporal

QUART
-Xerrades del Sor Lourdes.
-Convivències a Punta Prima.
Altres

-Xerrada d’un missioner. (Domund). Històries de vida (geriàtric)
-Viatge de fi de curs.
-Xerrada de motivació als estudis.

8. ANNEXOS
8.1. Annex 1. ANNEX PGA
8.2. Annex 2. APROVACIÓ PEL CLAUSTRE DE PROFESSORS
Aquesta PGA ha estat aprovada pel claustre del dia 21 d’octubre del 2019

8.3. Annex 3 CERTIFICAT D’APROVACIÓ DE LA DIRECCIÓ
El dia 17 d’octubre del 2019 per l’equip directiu (en el qual forma part també la
representant de la titularitat de l’escola).

8.4. Annex 4 ACTA D’INFORMACIÓ AL CONSELL ESCOLAR
Donat que segons la LOMCE el Consell Escolar no aprova la PGA, el que si farem serà en el
primer Consell Escolar del curs 2019-2020 programat pel dia 16 d’octubre del 2019 es
presentarà aquesta PGA i al mateix temps aprofitarem per aprovar les sortides escolars.
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Programació general anual
ANNEX 1 PGA
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 òrgans responsables.
OBJECTIUS PROPOSATS

INDICADORS D’ASSOLIMENT

ACCIONS / MESURES PER A LA SEVA
CONSECUCIÓ

RESPONSABLES

QUANT A PROMOCIÓ I TITULACIÓ
PT1

Intentar que obtinguin el títol el màxim
d’alumnat possible

Segons Resultats acadèmics

Fer un seguiment

Tutors i
especialistes

Fer un seguiment
Repetició com a mesura de suport

Tutors i
especialistes

Segons Programació

Professor

Augmentar el suport als alumnes que
tenen dificultats d’aprenentatge

Mestres de
reforç

QUANT A TITULACIÓ EN RELACIÓ AMB ELS ALUMNES QUE INICIAREN ELS ESTUDIS
TG1 Intentar que obtenguin el títol el màxim
d’alumnat possible

Segons Resultats acadèmics

QUANT A RESULTATS GLOBALS PER ASSIGNATURES I GRUPS
R1

Assignatures Globals

QUANT A RESULTATS DE L’ALUMNAT QUE REPETEIX CURS
RR1 Ajudar-los a assolir els objectius anuals

Segons Resultats acadèmics

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

Departament d'inspecció educativa

OBJECTIUS PROPOSATS

NESE Ajudar-los a assolir els objectius, a partir
1
del seu ritme d’aprenentatge

Programació general anual

INDICADORS D’ASSOLIMENT

ACCIONS / MESURES PER A LA SEVA
CONSECUCIÓ

RESPONSABLES

Segons Resultats acadèmics

• Rebre reforç

Pt’s

IAQSE

• Reduir ratios
• Desdoblaments
• Reforços

Mestres

• Comunicació fluïda amb la família i escola
• Motivació per part de l’alumnat

Pares/Tutors

QUANT A LES TAXES D’IDONEÏTAT
TI 1

Entrar dins els baràmetres d’idoneïtat de
les Illes Balears

QUANT A DISMINUCIÓ DE L’ABSENTISME ESCOLAR
AB 1 No tenir absentisme

Indicadors anuals

QUANT ALS RESULTATS DE L’AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA (quan s’hagi dut a terme)
QUANT A LES MESURES PROPOSADES PER A LA MILLORA DELS RESULTATS ACADÈMICS
MP 1 Arribar a tots els alumnes de tots els nivells Encara no s’han duit a terme

• Desdoblament
• Reforços
• Adaptació Curricular
índex
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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

RESPONSABLES

A) En l’àmbit pedagògic
P1 APS: IMPULSAR ELS PROJECTES
D’APRENENTATGE-SERVEI ON ELS
ESTUDIANTS APRENGUIN ELS
CONTINGUTS CURRICULARS TOT FENT
UN SERVEI REAL A LA COMUNITAT.

Durant 2017-2021

• Relació dels alumnes del col·legi amb la gent del geriàtric del
nostre terme municipal a partir de diverses activitats.
• Faltaria fer una celebració i reconeixement.
• El centre realitza una revista i per mitjà del bloc i pàg. Web i xarxas
socials
• Faltaria fer difusió per premsa local i altres.
• Es va fent formació sobre els APS.

Claustre

P2 PROJECTES INTERDISCIPLINARIS: DUR A
TERME, DES DE L’APRENENTATGE
COMPETENCIAL, PROJECTES GLOBALS
TREBALLATS DES DE DIFERENTS ÀREES
CURRICULARS

Durant 2017-2021

• Es començarà a realitzar treball competencial.
• S'anirà realitzant formació.

Claustre

P3 INNOVACIÓ I NOVES METODOLOGIES:
INCORPORAR ESTRATÈGIES QUE
INCLOGUIN LES TECNOLOGIES A FAVOR
DE L’APRENENTATGE.

Durant 2017-2021

• Hi ha mestres que ho han començat a fer, a partir d'aquí és

Claustre
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intentar que ho faci el major núm. de professor per fer un gir a la
manera d'ensenyar.
Hi ha mestres que aniran introduint aquestes noves eines.
• S’Està realitzant formació a partir de les eines google.
• Introducció de tabletes al centre a Infantil i 1 EP
Es planifica per l'any ’ue ve introduir la robòtica i altres
mecanismes dins les extraescolar i en el currículum de
secundària
.

Departament d'inspecció educativa

Programació general anual
• Intentar augmentar, si la conselleria ho permet, les matèries

Mestres
especialistes i
claustre

P4 LLENGÜES ESTRANGERES: TREBALLAR
L’ANGLÈS MITJANÇANT L’AICLE I ALTRES
ESTRATÈGIES O PROJECTES EN TOTES
LES ETAPES EDUCATIVES.

Durant 2017-2021

P5 ORGANITZACIÓ ESCOLAR: DISSENYAR
L’ORGANITZACIÓ DE TEMPS, ESPAIS I
RECURSOS FLEXIBILITZANT-LOS PER
CREAR MILLORS ENTORNS
D’APRENENTATGE.

Durant 2017-2021

• Volem que la Biblioteca sigui aquest tipus d'espai, per això
l’estem reformant.
• Això ja s'està fent a tot infantil i primària i als passadissos de
Secundària hi ha mestres que preparen els seus propis recursos.
• En el moment que es necessiti el centre farà horaris adaptats en
aquests projectes.
• L'any que ve o el proper, es cercarà formació en aquest àmbit.

Claustre

P6 AVALUACIÓ COM A EINA
D’APRENENTATGE: CONSIDERAR
L’AVALUACIÓ COM A EINA
D’APRENENTATGE INCORPORANT
ESTRATÈGIES D’AVALUACIÓ QUE
ACOMPANYIN EL PROCÉS EDUCATIU.

Durant 2017-2021

• S'ha d'anar introduint progressivament.
• Ens anirem formant sobre aquestes noves estratègies.

Claustre

P7 CIVISME: CONSTRUIR CONJUNTAMENT
AMB TOTA LA COMUNITAT, UN DOCUMENT
COMÚ I COMPARTIT QUE RECULLI LES
PROPOSTES BÀSIQUES DE
CONVIVÈNCIA.

Durant 2017-2021

• Es realitzaria el Manual sobre Civisme al centre.
• Crear una comissió relacionada amb aquest punt, enguany s’esta
refent aquest document.

Claustre

P8 EDUCAR AMB LA FAMÍLIA: REFORÇAR EL
VINCLE FAMÍLIA-ESCOLA PER
COMPARTIR EL PROJECTE EDUCATIU.

Durant 2017-2021

Hi ha reunions cada mes amb l'APIMA i els representants de cada
curs, sobre els temes del funcionament escolar.
• És públic i està a la web.
• Les famílies estan informades en tot moment del que passa
al col·legi.
L'APIMA cada any realitza cursos per fomentar aquest vincles.

Claustre

B) En l’àmbit organitzatiu

4 de 8

donades en llegua anglesa.
• Fomentar el ser centre examinador Oxford.
Fomentar les matèries de llengua extrangera en les
extraescolars (Alemany-Anglès) i de 1700-18-00 (l’Anglès)
• Fomentar que els mestres es treguin la titulació amb d’anglès, i
que les noves contractacions tinguin aquest títol
• La creació de projectes i la participació en concursos i programes
que fomentin l'anglès
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O1 COMUNICACIÓ CORPORATIVA: ESTABLIR Durant 2017-2021
UN SISTEMA DE COMUNICACIÓ INTERNA I
EXTERNA DE LES ESCOLES DE LA FEV

• Es depèn de la FEV (Fundació Escola Vicenciana)

Equip Gestor
Fundació

O2 PROJECCIÓ EXTERNA DE LA PASTORAL:
ASSEGURAR QUE ELS PROJECTES DE
PASTORAL EDUCATIVA DELS CENTRES
VICENCIANS SÓN CONEGUTS I
RECONEGUTS PER LA SEVA
EXCEL·LÈNCIA I QUALITAT

Durant 2017-2021

• Es depèn de la FEV (Fundació Escola Vicenciana)

Equip Gestor
Fundació

O3 PROMOCIÓ EXTERNA: POTENCIAR LA
NOSTRA PRESÈNCIA PARTICIPATIVA EN
COMISSIONS, EN FÒRUMS, EN
CERTÀMENS I ALS MITJANS

Durant 2017-2021

• Es depèn de la FEV (Fundació Escola Vicenciana)

Equip Gestor
Fundació

C) En l’àmbit de gestió (econòmica, d'espais, de recursos, ...)
G1 INGRESSOS ACTIVITATS
EXTRAORDINÀRIES: OBTENIR ELS
RECURSOS ECONÒMICS NECESSARIS A
PARTIR D’INGRESSOS PER ACTIVITATS I
SUBMINISTRAMENTS, I DEL CONTROL
DELS COBRAMENTS EN ELS CENTRES

Durant 2017-2021

• Realitzar a les famílies i als professionals xerrades relacionades
amb el menjar saludable.
• Els llibres són venuts per l'APIMA.
Es pot anar introduint algun complement.
Aquest curs escolar es vol oferir les dependències del centre per
aactivitats externes.
• S'estudiaran les diferents campanyes a realitzar per a la
captació de fons.

Administració i
gestió

G2 SUBVENCIONS: SOL·LICITAR LES
SUBVENCIONS ESCAIENTS AIXÍ COM
DONACIONS ALTRUISTES

Durant 2017-2021

S'aniran mirant els butlletins oficials, per trobar subvencions.
• Ho tenim establert amb beques menjador, ajuts NESE i beques
fundació.
A la web s'ha implementat una pestanya per intentar captar fons
per a projectes.
• Està incorporat a la nova web i s'anirà duent a terme.
• Això es fa, i va dirigit a les filles de la caritat (Missions).

Administració i
gestió

G3 COMPRES: UNIFICAR ELS PROVEÏDORS
TANT DE SERVEIS COM DE
SUBMINISTRAMENTS

Durant 2017-2021

• L'any que ve es farà. Perquè és molt important per evitar

Administració i
gestió

G4 CONCERTS EDUCATIUS: MANTENIR ELS
Durant 2017-2021
CONCERTS EDUCATIUS I VALORAR LA
POSSIBILITAT D’IMPLANTACIÓ D’ESTUDIS

5 de 8

problemes i cercar els millors proveïdors.
• Es fa la jornada de portes obertes la funció de la qual és
generar un coneixement del centre.
• Impulsar molt més el coneixement exterior, per mitjà de xarxes

Administració i
gestió
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DE CONTINUÏTAT PER ALS NOSTRES
ALUMNES

socials, web, premsa, mitjans audiovisuals i publicacions locals.

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

FIXAT A LA
PGA
SÍ

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

RESPONSABLES

NO

1

Calendari i horari general del centre

x

2

Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris del centre

x

3

Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris del
professorat

x

4

Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris de l'alumnat

x

5

Calendari de reunions

x

6

Calendari d'avaluacions

x

7

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

x

8

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

x

9

Estat de les instal·lacions i equipaments

x

índex
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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

FIXAT A PGA
SÍ

NO

1

Projecte Educatiu

x

2

Concreció Curricular

x

3

Projecte Lingüístic

x

4

Pla d'Acolliment /PALIC

x

5

Pla de Convivència

X

6

Pla d'Atenció a la Diversitat

X

7

Pla d'Acció Tutorial

x

8

Reglament d'Organització i F.

x

7 de 8

ACCIONS / MESURES PER A LA SEVA IMPLEMENTACIÓ (si RESPONSABLES
escau)

Departament d'inspecció educativa

Programació general anual

F.5. PLANS ANUALS 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 dels plans 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 aspectes. Cal determinar també les persones o òrgans responsables.

PLANS ANUALS

FIXAT A PGA
SÍ

NO

1 Pla d'acolliment /PALIC

x

2 PISE / ALTER

x

3 Pla per a la millora dels resultats

X

4 Pla específic per a alumnat repetidor

x

5 Pla de foment de la lectura

x

6 Pla per al seguiment de l'alumnat amb matèries pendents
(Secundària)

x

7 Pla de coordinació primària-secundària.

x

8 Pla anual de l'equip de suport

x

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

RESPONSABLES

Pendent d’elaborar

Claustre

Revisar

Claustre

9 Pla d'actuació de l'EOEP (part B)1

X

Enguany, en tenir orientadora de centre, no hi haurà un Pla
d’actuació de la EOEP

10 PLA DE CONVIVÈNCIA2: actuacions anuals previstes en la PGA
en el marc del PCONV

x

Revisió aquest curs 2019-2020 –en procés-

11 Pla anual d’activitats per a la consecució dels objectius del PLC
que s’havien fixat a la PGA

1

Pt’s

x

Instruccions de funcionament dels equips d’orientació educativa i psicopedagògica: file:///c:/users/u51635/downloads/instruccions%20eoe%20darreres%20juny%20(2).pdf
Decret 121/2010 Article 27.6. La memòria anual del centre ha d’incloure, en un apartat específic, l’avaluació i la valoració que es fa de les actuacions previstes en la programació
general anual dirigides a millorar determinats aspectes de la convivència al centre. Aquest apartat de la memòria, elaborat per la co missió de convivència, s’ha de trametre, a part de la resta de la
memòria, a l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar abans del dia 30 de setembre del curs següent

2
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