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1. DIAGNÒSTIC INICIAL.

Continuam dins el context generat per l’epidèmia de coronavirus COVID-19. La PGA
del curs 2021-22 s’ha elaborat tenint en compte el nostre pla de contingència.

S’ha iniciat la tasca lectiva amb l’escenari de nova normalitat. Tenim dos grups per
nivell a tota l’àrea d’ Ed. Infantil i a Ed. Primària excepte a 5è d'EP que són tres
grups. Les ràtios han augmentat fins a 24 alumnes per nivell a 6è Ed. Infantil i a 25
alumnes a Ed. Primària. Cal destacar el gran nombre de nouvinguts que han arribat
al centre durant aquest mes de setembre, un total de 27 alumnes.

Tenim una dotació inicial de personal d’ ATE de tres professionals, dues a horari
complet i l’altra ve al centre dos dies. Aquest personal no docent és insuficient per
cobrir totes les necessitats dels nostres alumnes que requereixen aquest servei. Per
poder atendre aquest alumnat, els especialistes AL i PT del centre realitzen moltes
vegades funcions d’ATE, quedant desatès l’altre alumnat NESE. Cal dir que som un
centre d'atenció preferent amb un total de 25% d’alumnat NESE, del qual un 3’7%
és alumnat NEE.

La matrícula del nostre centre és la següent:

MATRICULA
4t EI (3 anys) 20-20 132 alumnes

450 alumnes5è EI (4 anys) 22-22

6è EI (5 anys) 24-24

1r EP 25-25 318 alumnes
2n EP 25-24

3r EP 26-25

4t EP 24-25

5è EP 23-24-23

6è EP 25-24

El professorat per aquest curs és:

EDUCACIÓ INFANTIL

NIVELL CÀRREC PROFESSORAT
EI 4t A Catalina Capó Bauçà
EI 4t B Antònia Bauçà Mascaró
EI 5è A Glòria Perelló Roig
EI 5è B Estefania Mora Saiz
EI 6è A Angela Fiol Sureda



EI 6è B Pilar Morey Gelabert
EI 6è C Bel Gayà Sureda

SUPORT
Secretària del centre Joana Maria Riera Carbonell
Coordinadora Bel Gayà Sureda

Xisca Aguiló Gibert

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

NIVELL CÀRREC PROFESSORAT
EP 1r A Margalida Vives Homar
EP 1r B Joana Maria Febrer Riera
EP 2n A Joan Bonet Mesquida
EP 2n B Catalina Rigo Gomila
EP 3r A Coordinadora 2n cicle Margalida Socias Vallespir
EP 3r B Maria Magdalena Alzamora Riera
EP 4t A Miquela Gornals Miró
EP 4t B Maria Parera Servera
EP 5è A Coordinadora 3r cicle Catalina Roig Castelló
EP 5è B Francisca Obrador Sanchez
EP 5è C Aina Galmés Genovart
EP 6è A Joan Miquel Bunyola Carbonell
EP 6è B Irene Cerezo Gomez

ESPECIALISTES
ESPECIALITAT CÀRREC PROFESSORAT

Llengua anglesa
Coordinadora 1r cicle Maria Moreno Arenas

Maria Antònia Sansó Vanrell

Educació física Bàrbara M. Font Morey
Maribel Masa Moreno

Música Directora Maria Joana Mas Vaquer (Ed. Infantil)
David Galdón Arrué (Ed. Primària)

PT Teresa Català Niell
Antònia Fullana Duran
Concepció Gili Palou

AL Margalida Llull Nadal (20% de la jornada)
Catalina M. Juan Vallespir
Sandra Henkel Martorell
Bàrbara cabrer Vich
Catalina Maria Sansó Jaume

Suport Cap d’estudis
Coordinadora proa +

Antònia Fons Mulet

Religió Pep Ferriol Font (60% de la jornada)
Orientadora de
centre

Maria Gornals Vaquer (60% de la jornada)



ALTRES COORDINACIONS
COORDINACIONS COMISSIONS PROFESSORAT

TIC Joana M. Riera Carbonell
M. Joana Mas Vaquer

SALUT Bàrbara Font Morey
CONVIVÈNCIA I COEDUCACIÓ Josep Ferriol Font
BIBLIOTECA Antònia Fons Mulet
EQUIP DE SUPORT Maria Gornals Vaquer

ALTRES ESPECIALISTES
ATE Llucia Duran Fernandez

Bàrbara Marcó Munar
Maria Estrany Font (40% de la jornada)

Fisioterapèuta Margarita Mir Alvarez

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

INFANTIL

4t Ed.Infantil

● Continuar amb els tallers d’estimulació del llenguatge i de consciència fonològica.
● Retornar a que es puguin fer les especialitats de música i anglès a tot infantil per

part dels especialistes.
● Seguir amb el suport a fi de poder realitzar desdoblaments per no carregar el grup i

poder realitzar propostes més individualitzades i en petit grup .
● Continuar treballant i reforçant les normes de convenció social: saber esperar el torn

de paraula, aixecar la mà per parlar, fer silenci quan els altres xerren, etc.
● Seguir treballant la gestió de les emocions i la resolució dels conflictes.

5è Ed.Infantil

● Revisar la demanda d’un alumne per tal de realitzar un dictamen d’acord amb les
seves característiques.

● Retornar a que es puguin fer les especialitats de música i anglès a tot infantil per
part dels especialistes.

● Continuar treballant la cohesió del grup.
● Valorar si el proper curs s’ha de fer una demanda a l’UOEP per un alumne que

presenta unes dificultats específiques.

6è Ed.Infantil

● Seguir treballant la cohesió de grup de manera continuada.
● Si la situació sanitària ho permet, recuperar el suport de les +1.



PRIMER CICLE SEGON CICLE

● Seguir treballant de manera manipulativa i
vivencial.

● Seguir treballant les rutines.
● Treballar en grups cooperatius.
● Si les mesures sanitaries ho permeten tornar a fer

tallers i mesclar grups.
● Estendre l'ús de les “bossetes didàctiques” a

altres nivells.
● Recuperar els desdoblaments, grups reduïts,

tallers…
● Refer els grups de primer tenint en compte

l’alumnat NESE.

● Necessitat de reestructurar l’horari, per tal
de tenir un temps més clar per dur a terme
les rutines.

● Seguir amb les mateixos ràtios.
● Intentar seguir amb un suport de referència

per grup.
● La mestra de suport es centri en una àrea

en concret.

LLENGUA
ESTRANGERA

INFANTIL
Tornar a disposar d’un lloc propi per a l’àrea d’anglès on es pogués recrear diferents
ambients i es doni un sentit de joc simbòlic a les sessions.

PRIMÀRIA
● A 1r tornar a tenir un espai propi d’anglès per començar PRIMER aportant una rutina

diària, uns racons que ajudin a consolidar el vocabulari que practicam a primer i no
oblidar el que hem anat treballant a infantil (la repetició és essencial a tots els nivells).

● Desdoblar el grup una sessió setmanal per poder treballar la part oral amb jocs de
moviment, activitats de joc simbòlic (teatrets) i treball per parelles. Aquests
desdoblaments ajuden a poder avaluar millor el progrés dels infants i a treballar d’una
manera més personalitzada, no tant en gran grup que es difumina molt tota la meva
ajuda.

● A 2n realitzar dues sessions setmanals i desdoblar una de les sessions.
● Mantenir un espai propi d’anglès pels mateixos motius que a PRIMER.
● Treballar la comprensió escrita amb l’auxiliar de conversa i tornar recuperar l’activitat de

teatre (molt útil per donar un sentit a la llengua, treballar la memòria, treballar la
coordinació corporal i altres aspectes socials com el treball en equip, limitar la por a xerrar
en públic…).

● A tercer, tenir en compte que el nivell de segon va ser baix i que s’han de treballar,
repassar i millorar parts de l’assinatura com l’expressió oral i augmentar el volum de
vocabulari.

● Realitzar 3 sessions setmanals d’anglès. Dues seguides i una separada al temps. (Sé
que és difícil, però hauríem d’anar cap aquest plantejament al futur).

● Desdoblar una de les sessions.
● Mantenir un espai propi d’anglès pels mateixos motius que a PRIMER.
● Fomentar l’escriptura dins un taller especial, que motivés els alumnes a escriure per

després presentar oralment aquesta feina.
● Treballar molt en la importància dels deures a casa. El treball personal i la responsabilitat

de prendre consciència de que sense esforç no hi ha aprenentatge. No enviar una
càrrega grossa de tasca, però sí començar a inculcar la cultura de feina i responsabilitat
fora de l’escola.

● A 4t proposaria fer les dues sessions seguides ens han funcionat i ens han permès poder
fer unes activitats amb llarga durada si fes falta; la única cosa que jugava en contra era el



fet que si teníem alguna festivitat, ja perdíem tota la setmana de classe i l’havíem de
recuperar fent feina no presencial a la Classroom, per tal d’anar anivellats amb els altres
grups.

● A 5è proposaria tenir 3 sessions: fer-ne dues seguides i la tercera un altre dia. Les dues
sessions seguides ens han funcionat i ens han permès poder fer unes activitats amb
llarga durada si fes falta.

● 6è Proposaria seguir tenint les dues sessions seguides i la 3a de Taller, un altre dia, ja
que ha funcionat bé així.

RELIGIÓ ● Mantenir el mateix nivell de rendiment dels alumnes del curs 2020/2021.

EDUCACIÓ
FÍSICA

● Tornar a les dues sessions setmanals per grup, si la situació sanitària ho permet.
● Plantejar algun desdoblament als grups més nombrosos o amb més necessitats.
● Recuperar els espais (gimnàs i aula de psicomotricitat) per poder dur a terme les

sessions i respectar els espais comuns (patis) quan es fa classe d’educació física.

EDUCACIÓ
MUSICAL

● Augmentar l’instrumental orff de l’aula de música.
● Recuperar l’espai de l'aula de música.



1.2.- Principals conclusions globals extretes de l’avaluació
de la PGA del curs anterior per part del consell escolar del
centre.

Les conclusions globals es varen extreure pels diferents equips docents del claustre i varen
ser aprovades sense cap esmena pel Consell Escolar el dia 27/06/2021.

2. OBJECTIUS ESPECÍFICS PER AL CURS.

Objectius d’àmbit pedagògic

- Millorar la coordinació a nivell pedagògic entre diferents nivells d’un mateix
cicle  i  entre cicles.

- Donar major recolzament a programes d’integració lingüística de l’alumnat
nouvingut amb mancances d’escolarització i coneixement de la llengua
vehicular.

Objectius d’àmbit organitzatiu

- Dinamitzar l’espai de ludoteca i biblioteca
- Dinamitzar L’hort Escolar
- Intentar reduir el renou a les aules i dels infants pel passadís.

Objectius d’àmbit de gestió

- Dotar de material de noves tecnologies (ordinadors, projectors, altaveus), ja
que s’ha optat per una metodologia sense llibres.

3. MESURES PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS PROPOSATS
3.1. Pla d’actuació de l’equip directiu i dels òrgans
col·legiats en vistes a assolir els objecti



OBJECTIUS D’ÀMBIT PEDAGÒGIC

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

RESPONSABLES

- Millorar la coordinació a nivell
pedagògic entre diferents nivells d’un
mateix cicle  i  entre cicles.

Conèixer i aplicar les diferents
metodologies i estils d’aprenentatge que
es duen a terme dins el centre.

Fer 3 o més reunions anuals per
compartir experiències.

Equip directiu
Claustre

- Donar major recolzament a programes
d’integració lingüística de l’alumnat
nouvingut amb mancances
d’escolarització i coneixement de la
llengua vehicular.

Comprensió del vocabulari bàsic per
poder entendre les instruccions  de les
rutines de l’aula.

Destinar la majoria d’hores possibles
a classes d’immersió lingüística,
encara que sigui a canvi de perdre
hores a altres àrees.
Tornar recuperar la figura de mestre
de suport lingüístic i agrupar els
infants nouvinguts dels diferents
nivells.

Equip directiu
Tutor
Professorat de suport
Mestra +1

OBJECTIUS D’ÀMBIT ORGANITZATIU

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

RESPONSABLES

- Dinamitzar l’espai de ludoteca,
biblioteca i l’espai exterior

Realització d’activitats a l’aire lliure o en
petit grup.
Realització d’activitats a la biblioteca i/o
ludoteca del centre.

Organitzar els espais per tal de ser
utilitzats per la major part de l’alumnat
Optimitzar i/o aprofitar el màxim l’espai
exterior

Equip directiu

Equip docent

- Dinamitzar L’hort Escolar
Fer el projecte ecoambiental tenint en
compte els objectius prevists per aquest
curs.

Posar en marxa l’hort escolar.
Cada cicle té una pastera on ha sembrat i
cultivat. Equip de mestres



- Reduir el renou a les aules i
dels infants pel passadís.

Reducció del so.
Posar pilotes a les cadires.
Mantenir el silenci als desplaçaments,
educant als infants dins la cultura del
respecte pels que fan feina.

Equip docent.

OBJECTIUS D’ÀMBIT DE GESTIÓ

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

RESPONSABLES

- Dotar de material de noves
tecnologies (ordinadors, projectors,
altaveus), ja que s’ha optat per una
metodologia sense llibres.

Poder fer classe dignament sense
problemes informàtics.

Destinar una partida de doblers de
l’escola, aula, APIMA, per anar
renovant aquest material tan obsolet.
Quan un material quedi sense
funcionar, se repari el més aviat
possible.

Tota la comunitat educativa.

- ****Intercanviar els materials entre els
grups d’un mateix nivell, per tal de
variar i arribar als objectius proposats

Realitzar una roda de material entre els 2
o tres grups de cada nivell.

Afiançar  els continguts realitzant
activitats lúdiques i manipulatives
amb el material de nivell.

Tutors i tutores

Equip de suport



3.2. Seqüència d’accions o actuacions a dur a terme
per aconseguir els objectius i temporalització o termini
d’execució

Per a la consecució d’aquests objectiu s’anirà fent un calendari d’actuacions des de
Direcció, aprofitant les graelles d’organització que es reparteixen cada mes ,amb una
avaluació al final de cada trimestre a les sessions d’avaluació i a la CCP ( Comissió de
coordinació pedagògica ).

3.3. Recursos

● Equip directiu.
● EOEP.
● Professors tutors/es.
● Especialistes.
● Equip de Suport.
● Inspecció Educativa
● Serveis externs

3.4. Responsables de les accions.

● Equip Directiu
● Equip de Suport
● Tutors / tutores
● Equips de Cicle

4. ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE

4.1. Calendari anual i horari general del centre.

Calendari establert segons el calendari escolar per aquest curs aprovat per la
Conselleria d’Educació i Cultura (176 dies lectius):

ACTIVITATS  LECTIVES Del 10 de setembre de 2021 al 23 de juny de 2022

VACANCES ESCOLARS
Nadal: del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022
Pasqua: del 14 al 22 d’abril de 2022

DIES FESTIUS

12 d’octubre de 2021
1 de novembre de 2021
6  de desembre de 2021
8  de desembre de 2021
28 de febrer de 2022 (Festa escolar unificada)
1 de març de 2022(Dia de les Illes Balears)

DIES NO LECTIUS
11 d’octubre de 2021
7 de desembre de 2021
25 de febrer de 2022



Horari general del centre:

L’horari lectiu del centre és de 9.00 a 14.00h de dilluns a divendres.
La seqüenciació d’hores lectives d’Ed. Primària és de:

- 1r, 2n i 3r: dues sessions de 50 minuts abans del pati, seguides de 20 minuts
de rutines i tres sessions de 50 minuts després del pati.

- 4t, 5è i 6è: tres sessions de 50 minuts abans del pati, seguides de 20 minuts de
rutines i dues sessions de 50 minuts després del pati.

Durant la primera setmana lectiva del curs es durà a terme el període d’adaptació dels
nins i nines de 3 anys.

Les hores d’obligada permanència al Centre dels mestres és de dilluns a divendres de
8’47h a 9h i els dilluns 14:30h a 17:30h. i una hora de lliure elecció per cada nivell.

Hi haurà torn d’horabaixa els dimarts i els dijous ja que hi haurà activitats
extraescolars.

HORARI DEL CENTRE
SERVEI D’ESCOLA MATINERA De les 7’30h a les 9h
HORARI LECTIU De les 9h a les 14h
SERVEI DE MENJADOR De les 14h a les 16h

SERVEIS DEL CENTRE
ESCOLA MATINERA L’empresa que gestiona aquest servei és “Total

Fit”, i compta amb una mitjana d’usuaris de 14
alumnes.

MENJADOR La empresa concessionària és
“Aguilar-Artigues SL”. i compta amb una
mitjana d’usuaris de 10 alumnes.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS L’APIMA s’encarrega de la gestió de les
activitats extraescolars.

ESCOLA DE NADAL, PASQUA I
ESTIU

El Consell escolar és l’òrgan encarregat de la
seva gestió. La selecció de l’empresa que ens
ofereix aquests serveis es realitza mitjançant
una única convocatòria amb un procés de
selecció a partir d’una comissió.



4.2. Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris
del centre (alumnat i professorat)

Educació infantil

Aquest curs degut a la situació sanitària els criteris pedagògics han passat a un pla
secundari Cada nivell es constitueix en un grup estable de convivència que no es
podrà interrelacionar amb altres grups.

A ed. infantil habilitaran les aules amb microespais per tal de treballar totes les
intel·ligències múltiples.

L’horari escolar d’aquests alumnes es confecciona d’acord amb la perspectiva
globalitzadora d’aquesta etapa, respectant els ritmes d’activitat, de joc i de descans
dels infants.

A educació infantil s’ha intentat mantenir sense especialistes les primeres sessions,
així com també les sessions d’abans del pati i la darrera del dia.

S’imparteix anglès, psicomotricitat i música per part dels especialistes del centre.
AL/PT faran sessions setmanals de prevenció i llenguatge oral amb cada un dels
grups.

A l’hora d’elaborar la resta de l'horari es tenen en compte el nombre de sessions
dedicades a tutoria.

Educació Primària

Els horaris s’elaboren seguint el còmput horari marcat per la normativa i que el nostre
centre ha acordat quant a les sessions de lliure disposició.

S’han organitzat les sessions del Taller de  Rutines.

Hi haurà sessions de música, anglès i Ed. física i religió a Ed. Primària

A Ed. Primària es continuaran realitzant sessions de rutines, projectes, experiències
d’aprenentatge i tallers sempre dins el grup estable de convivència.

Es prioritzen els desdoblaments com a mesura de suport.

Horari mestres

Sempre s’afavoreix la continuïtat dels tutors durant dos cursos.

Els especialistes (PT, AL i AD) estan adscrits a un cicle en concret, en funció de les
necessitats dels alumnes.

Els especialistes de música, ed. Física i anglès s’adscriuen als diferents cicles segons
el nombre de sessions que hi dediquen.

Els coordinadors dels equips docents tenen una sessió de coordinació dins l’horari
lectiu.



Es prioritzen les coordinacions de biblioteca, tic, convivència i salut.

Una de les especialistes de llengua estrangera imparteix les sessions d'anglès a EI i
les sessions d’anglès a 1r, 2n i un grup de 3r . La segona especialista realitza les
sessions de l’altre grup de 3r, 4t, 5è i 6è d’anglès. La tercera especialista realitza les
funcions de tutoria d’un grup de primària.

Les especialistes d’educació física comparteixen els espais del gimnàs i de l’aula de
psicomotricitat. Sempre que sigui possible es realitzaran les sessions a l’exterior.

DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DE LES DIFERENTS ÀREES A L’EDUCACIÓ
PRIMÀRIA

ÀREA 1r 2n 3r 4t 5è 6è

Assignatures troncals
Ciències naturals 1.5h 1h 1.5h 1h 1.5h 1.5h
Ciències socials 1.5h 1.5h 1h 1.5h 1.5h 1.5h
Llengua castellana i
literatura

3h 2.5h 2.5h 3h 3h 3h

Matemàtiques 3h 3h 4h 4h 3h 3h
Anglès 2.5h 2h 1.5h 2h 2h 3h

Assignatures específiques Ed. Artística 1h 1.5h 2.5h 1.5h 2h 1.5h
Ed. física 1.5h 2.5h 1.5h 2h 1.5h 1.5h
Religió o Valors
socials i cívics.

1h 1h 1h 1h 1h 1h

Assignatures de lliure
configuració autonòmica

Llengua catalana i
literatura.

3h 2.5h 2.5h 3h 3h 3h

Lliure disposició Tallers/ projectes
interdisciplinars

4.5h 5h 4.5h 3.5h 4h 3.5h

Esplais 2.5h 2.5h 2.5h 2.5h 2.5h 2.5h
Total 25h 25h 25h 25h 25h 25h

4.3. Calendari de reunions i avaluacions.

Les reunions previstes per la CCP seran, quasi sempre, el segon dilluns de cada mes,
de les 15’30 a les 16’30h. Es planificaran dins la graella del mes.

Les reunions de l’Equip de suport seran el dilluns de 14’30h a 15’30h, ja que és uns
dels dies en que l’ orientadora i la PTSC venen al centre.

Les reunions de cicle, de nivell, sessions d’avaluació, de coordinadors, CCP, de
Claustre i de Consell escolar queden programades a la graella del mes. Puntualment
es comunica l’ordre del dia.

Per a cada una de les sessions d’avaluació es reparteix un guió de la sessió que a
més dels punts a tractar és on es registren els acords de la sessió i que s’han de dur a
terme a nivell individual o de grup.



Sempre que és necessari es convoca una reunió de nivell per consensuar unes pautes
d’actuació comunes.

Els dilluns de 11 a 12’30h el nostre centre compta amb el servei de mediació
intercultural de l’Ajuntament de Manacor.

Calendari de les avaluacions Sessions
d’avaluació

Entrega
d’informes

PRIMERA
AVALUACIÓ

De l’10 de setembre al
22 de desembre de
2021

Dies 13 i 20 de
desembre de 2021

22 de desembre de
2021

SEGONA
AVALUACIÓ

Del 10 de gener al 25 de
març de 2022

Dies 7, 14 i  21 de
març de 2022

25 de març de
2022

AVALUACIÓ
ORDINÀRIA

De tot el curs Dies 6, 13 i 20 de
juny de 2022

23 de juny de 2022

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

A principi de curs es duran a terme les següents reunions d’aula.

CALENDARI REUNIONS INICI DE CURS 2021-2022

EDUCACIÓ
INFANTIL

CURS DIA I HORA LLOC

4t EI Dilluns 06 de setembre de 2021 a les 19:30h.

Aules de cada
grup

5è EI Dimarts 07 de setembre de 2021 a les 19:30h.

6è EI Dimecres 08 de setembre de 2021 a les 19:30h.

EDUCACIÓ
PRIMÀRIA

1r EP Dimecres 08 de setembre de 2021 a les 19.30h.

2n EP Dijous 09 de setembre de 2021 a les 19.30h.

3r EP Dilluns 06 de setembre de 2021 a les 19:30h.

4t EP Dimecres 8 de setembre de 2021 a les 19:30h.

5è EP Dijous 2 de setembre de 2021 a les 19:30h.

6è EP Dijous 2 de setembre de 2021 a les 19:30h.



Es realitzaran reunions d’aula sempre que el tutor ho consideri oportú. Els dilluns de
14:30 a 15:30h es duran a terme reunions individualitzades amb les famílies d’ Ed.
Infantil i Ed. Primària .

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

Aquest curs degut a la situació generada per la pandèmia les classes de cada nivell es
realitzaran dins les aules pròpies per cada curs.
Es podran realitzar desdoblaments a una de les sessions de llengua anglesa. Les
sessions de llengua anglesa de tot el grup i les sessions de música és realitzaran dins
les aules de cada nivell.

Recuperam els espais de la biblioteca i la ludoteca com espais comuns per realitzar
diferents tallers o desdoblaments.
Es podran utilitzar els espais de suport per realitzar sessions més individualitzades de
l’alumnat NESE.

Per a les sessions d’EF i psicomotricitat sempre que sigui possible es realitzaran a
l’espai exterior, i també es podran realitzar les sessions al gimnàs i a l’aula de
psicomotricitat.

4.6. Estat de les instal·lacions i equipaments

El nostre centre està dins el programa “escoles connectades”, ja que continuam dins el
programa ofertat per la Conselleria de “ Tecnologies per a l'aprenentatge i el
Coneixement” Tot el segon cicle ja disposa de l’equipament informàtic (Chromebook)
per poder dur endavant aquest programa.

Els equipaments informàtics de tot el centre són obsolets. S’ha sol·licitat a la
Conselleria que realitzi una inversió per l’equipament el centre, així mateix es farà una
petició a l’APIMA perquè també ajudi a renovar aquest equipament informàtic.

S’ha fet la sol·licitud de la línia 2 de la digitalització dels centres educatius
(#EcoDigEdu) del Pla nacional de capacitats digital en el Marc del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència, per les següents actuacions:

● Dotació de dispositius portàtils per la reducció de la bretxa digital d’accés per
part de l’alumnat vulnerable en sistema de préstec des del centre (cobrirem
com a mínim el 10 % alumnat).

● Instal·lació, actualització i manteniment de sistemes digitals interactius en aules
de centres educatius en més de 350 centres educatius.

● Capacitació tècnica del professorat en el funcionament de les dotacions d’aules
digitals. Formació del claustre de professorat.

Continuam amb el protocol COVID amb el tema de neteja i desinfecció i aquest curs
L’Ajuntament ha eliminat el suport de neteja que el curs passat teniem per poder dur a
terme la neteja de les aules durant el torn de tarda. Això suposa que no totes les aules



i espais es poden netejar així com seria necessari amb protocol COVID. S’han fet
diferents sol·licituds a l'Ajuntament per poder recuperar aquest suport, però no hem
rebut cap tipus de resposta per part seva.

5. PLA PER A L’AVALUACIÓ, SEGUIMENT I
VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS.

Avaluació dels alumnes: es duran a terme mitjançant les 3 avaluacions:

● 1a avaluació
● 2a avaluació

● Avaluació Final

L’avaluació té com a finalitat procurar la millora de les activitats i la funcionalitat dins el
procés d’aprenentatge mitjançant la comprovació del nivell de consecució del objectius
i continguts programats i donar solucions o propostes per a una millora consecució del
objectius i continguts i per la seva funcionalitat. A més es realitzarà una avaluació del
processos d’ensenyament-aprenentatge. A cada avaluació es durà a terme:

1. Una sessió d’avaluació amb l’equip docent, per tal d’avaluar globalment els
alumnes i fer-ne un seguiment i posterior valoració adient. Els tutors
emplenaran l’acta d’avaluació on es reflectiran els acords presos i les propostes
de millora per tal de fer una proposta d’actuació per millorar els resultats
obtinguts.

2. Es realitzarà una estadística de resultats acadèmics, per curs, per àrees per tal
de detectar les dificultats d’aprenentatge més significatives.

3. S’han de tenir en compte als alumnes amb dificultats d’aprenentatge, per tal de
rebre les ajudes necessàries, sobretot, l’alumnat NESE, i si cal elaborar ACS o
ACNS i/o modificar les que ja estan elaborades.

4. Es realitzaran proves de velocitat lectora a cada avaluació i una prova
d’eficàcia lectora a la tercera avaluació.

6.- PROJECTES INSTITUCIONALS, PLANS DEL CENTRE

6.1. Pla d’actuació del projecte lingüístic de centre. Línies
prioritàries d’actuació de les contingudes en el PLC i
situacions d'aprenentatge i activitats en llengües estrangeres

En relació a la llengua catalana es duran a terme les següents actuacions

● Potenciar l’ús de la llengua catalana com a llengua d'administració i gestió, la
llengua de serveis, la llengua de comunicació i relació i la llengua
d'ensenyament.



● La documentació administrativa es farà en llengua catalana: fitxa de matrícula,
informes de valoració trimestrals, arxius, inventaris, expedients acadèmics,
cartes, convocatòries, certificacions, comandes, rebuts, instàncies, sol·licituds,
factures, baixes acadèmiques, segells, capçaleres, llibres de registres,
correspondència, documents de centre, actes (Claustre, Consell Escolar,
Comissions, juntes de delegats, CCP, coordinacions d’etapa, ...)

● Revisar  i adequar  el  Projecte Lingüístic.

En relació a la llengua anglesa es duran a terme les següents actuacions

● Potenciar la comunicació oral en grup reduït. Es realitzen tallers de llenguatge
oral a tota primària, i de writing a 6è  impartit per les mestres especialistes en
llengua estrangera.

● Les especialistes de llengua anglesa són un referent lingüístic d’aquesta
llengua.

● Continuar  amb la figura de l’Auxiliar de conversa  d’anglès als grups de
primària.

6.2. Accions anuals del pla d’acolliment / programa
d’acolliment lingüístic i cultural (PALIC)

Els objectius marcats per aquest pla d’acolliment són:

● Facilitar la incorporació dels alumnes nous a la vida del centre en un marc de
respecte mutu.

● Assegurar el coneixement del món cultural en què ara viuen.
● Afavorir la cohesió social introduint l’alumne en el coneixement i l’ús de la

llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge.
● Promoure la igualtat d’oportunitats per tal d’evitar qualsevol tipus de marginació

i ajudar-los a aconseguir l’èxit escolar.

Els especialistes de suport de cada nivell seran els encarregats de realitzar els tallers
d’acolliment lingüístic si és necessari, sempre que en el centre s’incorpori alumnat
nouvingut, del segon cicle.

6.3. Accions anuals del pla de convivència. Actuacions
previstes per a la consecució dels objectius del pla de
convivència que per a aquest curs es consideren
prioritaris



Aquest curs es durà a terme una revisió del nostres pla de Convivència i es redactarà
el pla d’igualtat i coeducació.

L’encarregada de realitzar aquesta revisió serà la comissió de convivència, la qual
presentarà les diferents propostes a la direcció del centre i aquesta elaborarà un
esborrany del document. Després de fer les modificacions pertinents es procedirà a la
aprovació del document pel Claustre i després pel Consell Escolar del centre.

El Projecte de convivència ha de reflecteix les accions que el centre educatiu
desenvolupa per capacitar tots els alumnes i la resta de la comunitat escolar per a la
convivència i la gestió positiva dels conflictes.



6.4. Pla d’actuació anual de la UOEP al nostre centre.

1. INTRODUCCIÓ

El pla d’actuació de la UOEP, pretén facilitar una resposta educativa a les característiques personals dels alumnes respectant les seves
diferències individuals i ritmes d’aprenentatge, fonamentalment a aquell que presenta necessitats específiques de suport educatiu.

Haurem d'adequar el currículum per tal de potenciar al màxim les seves capacitats, però, al temps que incidim en el progrés dels seus
aprenentatges, haurem d'incidir també en el desenvolupament del seu propi creixement personal, la millora de la seva autoestima, autonomia
personal i en l'establiment d'unes relacions socials satisfactòries.

Des de la UOEP pensam que tan important és l'atenció directa que puguin rebre aquests alumnes com la indirecta, a través dels seus tutors,
altres mestres, i les pròpies famílies. Pensam, també, que les propostes que presentem a continuació, evidencien la necessitat de
col·laboració i coordinació de tots els professionals implicats en l’atenció a aquest alumnat. L’elaboració del Pla d’actuació de la UOEP ha
d’anar lligada a l’actuació del centre. Es farà en funció dels trets d’identitats del centre, així com dels objectius psicopedagògics i
metodològics.

L’atenció a la diversitat a les aules fa referència a la utilització de metodologies didàctiques, estratègies organitzatives i materials curriculars
diversificats que permeten progressar acadèmicament a tots els alumnes i prevenir l’aparició o agreujament de dificultats d’aprenentatge o
adaptació.

L’objectiu principal d’aquest Pla d’Actuació és donar una resposta educativa a les necessitats dels alumnes partint sempre del principi
d’inclusió, que implica la modificació de tots aquells elements que siguin necessaris per poder educar a tots els alumnes independentment de
les seves característiques. Aquest curs escolar atenent la situació del COVID-19 es duran a terme les mesures de suport en funció de la
normativa vigent.

2. ALUMNAT NESE AL CENTRE EDUCATIU I COMPONENTS DE LA UOEP.



 PLA D’ACTUACIÓ DE LA UOEP DEL CEIP JAUME VIDAL I ALCOVER

 CURS: 2021-2022

 ALUMNAT NESE DEL CENTRE EDUCATIU
EI-3 EI-4 EI-5 EP-1 EP-2 EP-3 EP-4 EP-5 EP-6 Total

Unitats 2 2 2 2 2 2 2 3 2 19

Alumnes 40 44 48 49 49 50 49 69 50 448
NEE 1 2 3 2 3 2 2 1 2 18
DEA 1 1 1 2 3 0 5 7 7 27
AC 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
IT 8 12 13 5 4 2 3 3 2 52

CP/HE 0 0 0 0 0 1 4 2 2 9

Altres TOTAL NESE:
108

Nombre
professors

COMPONENTS DE LA UOEP
PT Conxa Gili (infantil i 2n cicle primària), Teresa Català (1r cicle primària), Antònia

Fullana (3r cicle primària)
AL Catalina M. Sansó (infantil), Cati Juan (1r cicle primària), Bàrbara Cabrer (3r cicle

primària), Sandra Henkel (2n cicle primària), Marga Llull
Atenció al centre: dia i organització de l’horari de l’orientador/a i PTSC

Maria Gornals Vaquer Dilluns, dimarts i dimecres.

Francisca Bauzà Primera i tercera setmana del mes: dilluns i dijous
Segona i quarta setmana del mes: dilluns, dimarts i divendres.

COORDINACIONS I REUNIONS DE LA UOEP

Calendari de reunions CCP al centre mensual

Calendari reunions UOEP al centre
Dilluns de 14.30 a 15.30.



COORDINACIONS AMB SERVEIS EXTERNS Sí No

Serveis Socials (educadora de carrer, treballadora social, mediadora cultural,...) X
Serveis Sanitaris (pediatria, neuropediatria,...) X
UCSMIA (Unitat Comarcal de Salut Mental Infantil i Adolescent). X
Servei de Menors (IMAS) X
APROSCOM (Associació de Protecció de Persones amb Disminució Psíquica de Manacor i
Comarca) X

NOUSIS X
AMADIBA/EADISOC X
EADIVI X
ASPAS (Asociación de padres de personas con discapacidad auditiva) X
Altres: SUPORT EDUCATIU MANCOMUNITAT/UNITAT PEDIÀTRICA X

3. CONCRECIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DE LES FUNCIONS DE LA UOEP:
Objectius proposats i actuacions per a la consecució dels objectius proposats

CONCRECIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DE LES FUNCIONS DE LA UOEP: ACTUACIONS, PROJECTES O PROGRAMES.

Atenció i intervenció als centres i altres serveis (art. 10.1 de l’Ordre d’orientació)

1. Assessorar i col·laborar en l’establiment de programes i actuacions per prevenir i detectar precoçment dificultats o problemes de
desenvolupament personal, social i/o d’aprenentatge dels alumnes.
1.1 Proporcionar al centres i
docents indicadors i
programes de prevenció.

1.1.1. Aportar propostes, guions, ... d’indicadors
de programes de prevenció.
1.1.2. Establiment d’indicadors perquè el
professorat pugui detectar una problemàtica
sociofamiliar

Al
llarg
del
curs

Bibliografia
Programa d’actuació
del Servei
d’Orientació
Educativa.

Recull de
resultats.



1.1.3. Participar amb la implementació mínim d’un
programa anual amb el centre educatiu.

2.Assessorar i col·laborar en l’organització i funcionament dels centres per formular i posar en pràctica una resposta educativa ajustada a la
diversitat.
Objectius Activitats i professionals centre Temp

.
Recursos i
materials

Seguiment
i avaluació

2.1. Col·laborar amb l’Equip
Directiu en aspectes
organitzatius i funcionals del
Centre

2.1.1. Reunió amb l’equip Directiu per consensuar
el pla de treball  i la memòria final.

2.1.2. Assessorament sobre necessitats i prioritats
del Centre.

2.1.3. Assessorament sobre les dinàmiques
d’organització de suports.

2.1.4. Col·laboració en la dinamització de la tasca
de tutoria.

2.1.5. Coordinació amb el servei d’Inspecció.

Sete
mbre
Juny

Al
llarg
del
curs

Memòria del curs
anterior

Instruccions per a
l’organització i el
funcionament dels
centres d’educació
infantil i primària.

Instruccions per al
funcionament dels
Serveis d’Orientació.

Recull de legislació
educativa vigent.

Pla de treball
i memòria final.

Compliment
d’acords i
compromisos

Propostes de
millora

3. Col·laborar en els processos d’elaboració, desenvolupament i avaluació i revisió dels diferents projectes del centre
3.1. Col·laborar en els
processos d’elaboració,
desenvolupament i avaluació i
revisió dels projectes del
centre.

3.1.1. Assessorament en els aspectes d’atenció a
la diversitat dels projectes del centre

Al
llarg
del
curs

Projectes del Centre.
Documents centre

Pla de treball i
memòria final

4. Assessorar als equips directius en les tasques i decisions relatives a l’organització i el funcionament del centre pel que fa a l’atenció a la
diversitat.
4. 1. Assessorar i col·laborar
en l’establiment de mesures i
actuacions preventives i
detecció de necessitats
educatives.

4.1.1. Reunions amb l’equip directiu.
4.1.2. Aportació de documents i eines de detecció
de necessitats
4.1.3. Assessorament per a la implementació de
programes i mesures per a organitzar la resposta
educativa.

Al
llarg
del
curs

-Full de demanda
-Criteris d’avaluació
curricular
-Proves
estandarditzades
-Model d’ACI

Casos
detectats

Casos atesos



-Legislació
-Material bibliogràfic
-Informació dades
Gestib.

Posada en
marxa de
programes
preventius

5. Orientar a l’hora d’establir mesures d’atenció a la diversitat, de promoure pràctiques d’educació inclusiva i de millorar la convivència, la
innovació eductiva, l’acció tutorial i l’orientació acadèmica i professional.
5.1.Participar i col·laborar en
la CCP en l’assessorament de
mesures d’atenció a la
diversitat, acció tutorial,...amb
documents relatius a les
mesures d’atenció a la
diversitat

5.1.1. Participació en les reunions CCP.
5.1.2. Revisió de diferents documents de centre.
5.1.3. Aportació bibliogràfica / documentació /
orientacions.
5.1.4. Donar suport a la posada en pràctica del
pla d’atenció a la diversitat.

Quinz
enal

Bibliografia
CCP anterior
LOMQE i decrets
que se’n derivin de
la seva aplicació
Models i documents
del centre (AC, PAT)

Actes de la
CCP
Memòria final
de la CCP
Revisió de
documents
CCP del curs
anterior

5.2.Col·laborar des de l’Equip
de suport en l’elaboració,
seguiment i implementació
del pla d’actuació anual de
l’equip de suport.

5.2.1 Reunió de l’equip de suport.
5.2.2 Aportació bibliogràfica i legislació.
5.2.3 Recull de les propostes de millora que
consten en la memòria del curs anterior.
5.2.4.Col·laborar en l’elaboració, seguiment,
revisió i avaluació del Pla d’Equip de Suport.

Al
llarg
del
curs.
Setm
anal.

Bibliografia
Memòria de l’equip
de suport

Seguiment del
pla

5.3. Col·laborar amb altres
estructures de coordinació
dels centres (equips de
cicle...)

5.3.1.  Participació a les reunions de cicle.
5.3.2. Assessorament en l’elaboració de la
concreció curricular del centre.
5.3.3. Participació a les sessions d’avaluació.

Al
llarg
del
curs.
Quinz
enal.

Bibliografia
Pla d’Actuació Anual

Seguiment del
Pla
Propostes de
millora de la
memòria

5.4. Assessorar en
l’elaboració, revisió i
implementació de l’acció
tutorial.

5.4.1. Reunió amb els tutors/es amb l’elaboració,
revisió i implementació del PAT.

Al
llarg
del
curs.

PAT Seguiment del
PAT

5 .5. Promoure pràctiques
d’educació inclusiva i de
millora de la convivència.

5.5.1. Col·laboració en la comissió de
convivència.

Al
llarg
del
curs.

Pla de convivència. Seguiment del
Pla



Funció 2: Atenció i intervenció amb els alumnes (art. 10.2 de l’Ordre d’orientació).
1. Participar en el seguiment de l’evolució dels alumnes i en l’actualització de la informació.
Objectius Activitats i professionals centre Temp. Recursos i

materials
Seguiment
i avaluació

1.1. Participar en el
seguiment de l’evolució
dels alumnes.

1.1.1.Reunions Equip de
suport-tutors.
1.1.2.Valoració de l’adequació
d’objectius i recursos establerts per
alumnes amb adaptacions curriculars.
1.1.3. Participació en el seguiment
d’alumnes amb problemàtica
sociofamiliar.
1.1.4. Col·laboració des de l’equip de
suport en el registre d’actuacions
realitzades i previstes.
1.1..5. Revisió i actualització dels
llistats d’alumnes amb NESE, com a
mínim, a principi de curs i a final del
segon trimestre,abans del període
d’adscripció i admissió..
1.1.6. Previsió dels recursos
personals de l’equip de suport.
1.1.7. Actualització de la
documentació dels alumnes com a
mínim a final de cada cicle.
1.1.8. Col·laboració en el seguiment
de l’alumnat que prové del 1r cicle d’
EI, conjuntament amb EAP.
1.1.9. Col·laboració en el seguiment
de l’alumnat que passa a l’IES,
conjuntament amb IES.
1.1.10. Realització les coordinacions
oportunes amb els Serveis Externs.

Al llarg del curs GESTIB (altes,
modificacions i
baixes)
Documentació
d’alumnes
Pla d’actuació
de l’UOEP
Full de
demanda
Graella
d’intervencions
realitzades al
centre.
Actes de
reunions.
Informe
d’intervenció.
Fulls de
derivació a
serveis externs.

Establiment
d’acords i
compromisos.



1.2 Realitzar el seguiment
de l’alumnat amb
escolarització combinada
conjuntament amb el
CEE/CCEE

1.2.1. Coordinació trimestral centre
ordinari-CEE/CCEE.
1.2.2. Lliurar una còpia de l’acta de la
reunió al SAD.

Finals de cada trimestre
i es pot fer per correu
electrònic o
telefònicament excepte
la darrera que ha de ser
presencial.

- Acta segons
model
instrucc
ions
DGICE

- ACS

-Compliment de
les reunions.
-Compliment dels
acords presos
- Valorar idoneïtat
de les decisions
Escol.
Combinada

1.3 Realitzar el seguiment
de l’alumnat amb
necessitats educatives
especials des del centre
ordinari.

1.3.1. Reunions amb el tutor/a.
1.3.2. Reunions de l’equip de suport.
1.3.3. Valoracions individuals.
1.3.4. Reunions amb la família.

Al llarg de curs -Fulls de
seguiment
- ACS
- Expedient de
l’alumne

-Compliment dels
acords presos

1.4.Facilitar l’accés a
beques d’ajuda per a
alumnes amb NESE.

1.4.1. Col·laboració amb el centre
complementant la informació a les
famílies dels requisits i la
documentació necessària
1.4.2. Complimentació de l’apartat
corresponent de la sol·licitud de
beques segons convocatòria

Període de
convocatòria  beques

Instruccions de
la convocatòria
de beques
Impresos de
beques

Col·laboració
realitzada amb
l’alumnat
susceptible de
rebre beca

2. Coordinar i participar en el procés d’avaluació psicopedagògica dels alumnes per identificar necessitats especifiques de suport educatiu.
2.1. Atendre les demandes
d’avaluació
psicopedagògica.

2.1.1 Anàlisi de les demandes des de
l’equip de suport
2.1.2 Aplicació del protocol
d’avaluació psicopedagògica.
2.1.3 Elaboració dels documents
pertinents segons el resultat de
l’avaluació.
2.1.4 Devolució de la informació a la
família
2.1.5 Devolució de la informació als
professionals implicats
2.1.6 Alumnat NO Escolaritzat que
sol·liciten plaça per alumnat amb NEE
en el procés d’admissió.
2.1.7 Si aquestes demandes
provenen de la família i/o sanitat, en

Al llarg del curs

Després de quinze dies
abans del procés
d’admissió.

-Protocol
d’avaluació
psicopedagògic
a:
Full de
demanda
Criteris
d’avaluació
Proves
estandarditzad
es
Model d’AC
Informes
pertinents

Nombre de
demandes.

Demandes
ateses



aquests casos l’OC considerarà els
arguments que la justifiquen per
decidir la intervenció.

2.2. Revisar i actualitzar
l’avaluació psicopedagògica
de l’alumnat que canvia
d’etapa.

2.2.1.Avaluació psicopedagògica
2.2.2.Elaboració dels documents
pertinents
2.2.3.Traspàs d’informació a la
persona responsable de la orientació
del nou centre

Al llarg del curs -Protocol
d’avaluació
psicopedagògic
a:
Full de
demanda
Criteris
d’avaluació
Proves
estandarditzad
es
Model d’AC
Informes
pertinents

Elaboració dels
informes.
(dictàmen,
informe
psicopedagògic i
informe
d’intervenció).

2.3. Introduir als Gestib els
alumnes identificats amb
NESE.

2.3.1.Revisió continua dels llistats
d’alumnes NESE, incloent els canvis,
com a mínim, a principi de curs i a
final del segon trimestre.
2.3.2.Previsió dels recursos personals
de l’equip de suport.

Com a mínim, a principi
de curs i a final del
segon trimestre, abans
del període d’adscripció
i admissió.

GESTIB (altes,
modificacions i
baixes)
Llistats
d’alumnes
NESE.
Graella de
previsió de
recursos.

Realització de la
tasca

2.4. Realitzar la previsió
dels recursos extraordinaris
del centre.

2.4.1 Proposta de recursos personals
extraordinaris.

Previ al període
d’adscripció i admissió.

Llistat d’
alumnes amb
NESE.
Graella de
previsió de
recursos
extraordinaris.

Realització de la
tasca

2.5. Sol·licitar
l’assessorament i
intervenció de serveis

2.5.1. Tramitació de protocols de
derivació.

Al llarg del curs Els diferents
serveis amb els
quals hi ha

Memòria final de
curs



externs en casos d’especial
dificultat.

2.5.2. Elaboració dels informes
necessaris per al traspàs d’informació
als diferents serveis.
2.5.3. Coordinació amb els serveis
externs implicats en l’atenció
d’aquests casos.

conveni amb
l’Administració.

3. Elaborar l’informe psicopedagògic on es reflectiran les capacitats i necessitats educatives de l’alumne així com una proposta de les mesures
educatives més adients i, si escau, el dictamen d’escolarització (quan s’identifiquin NEE/AC).
3.1. Elaborar l’informe
psicopedagògic.

3.1.1. Complimentació de les dades
de l’informe psicopedagògic.

Al llarg del curs. S’actualitzarà als
canvis d’etapa o de centre, o quan
es modifiqui significativament la
situació personal o escolar d’aquest.

Plantilla
informe

Realitzaci
ó de la
tasca

3.2. Elaborar el dictamen
d’escolarització, segons
instruccions.

3.2.1. Complimentació del dictamen i
envio al SAD.

Al llarg del curs. S’actualitzarà als
canvis d’etapa o de centre, o quan
es modifiqui significativament la
situació personal o escolar d’aquest.
Envia al SAD abans del 31 de maig
en casos de canvi d’etapa.

Model de
dictamen
del SAD.

Realitzaci
ó de la
tasca

3.3. Elaborar els informes
d’intervenció en aquells
casos que correspongui

3.3.1.Complimentació de les
intervencions realitzades

Al llarg del curs Plantilla
informe

Realitzaci
ó de la
tasca

3.4. Elaborar els informes
de baixa d’alumnes amb
NEE/AC

3.4.1. Complimentació de les dades
de l’informe de baixa.

Al llarg del curs Plantilla
informe

Realitzaci
ó de la
tasca

Funció 3:  Atenció i intervenció amb les famílies.
1. Col·laborar amb el centre educatiu en l’establiment de mesures afavoridores de les relacions amb les famílies i altres institucions del sector

 Objectius
Activitats i professionals centre Temp. Recursos i

materials
Seguiment
i avaluació

1.1 Col·laborar amb el
Programa de prevenció i
control d’absentisme.

1.1.1. Col·laboració amb la
implementació del programa de
prevenció  d’absentisme.
1.1.2 . Col·laboració amb el centre
en l’establiment de mesures

Al llarg del curs Full de derivació de
situació de risc.
Model d’entrevista
Tutors
Cap d’estudis

Casos atesos.
Comissió de valoració
Seguiment del control
d’absentisme.



afavoridores de les relacions amb
les famílies.
1.1.3. Entrevistes familiars
1.1.4. Coordinació amb CMSS,
sanitaris, socioculturals, cossos de
seguretat...
1.1.5. Visites a domicili.
1.1.6. Coordinació des de l’equip de
suport.
1.1.7. Coordinació amb els tutors.
1.1.8. Coordinació amb l’equip
directiu.

Serveis Socials
municipals

1.2.Donar suport als tutors
per la detecció i prevenció
de qualsevol indicador de
risc de situacions
sociofamiliars desfavorides
que requereixen la
intervenció del PTSC.

1.2.1. Protocols de coordinació i de
demanda d’actuació entre els distints
serveis d’atenció primària que
intervenen directe o indirectament
amb l’alumnat.
1.2.1. Entrevistes tutors-famílies.
1.2.2. Informació sobre recursos del
sector i derivació, si cal.
1.2.3. Seguiment d’acords i
compromisos
1.2.4. Devolució al tutor de les
intervencions realitzades.

Al llarg del curs. Model d’entrevista.

Recursos
sociocomunitaris

Adequació de les
intervencions.

1.3.Col·laborar des de
l’equip de suport en la
informació proporcionada
als pares i mares
d’alumnes amb els quals
s’ha intervingut.

1.3.1. Entrevistes amb les famílies i
informació sobre la situació
educativa de l’alumne.
1.3.2. Orientacions educatives en el
context familiar
1.3.3. Informació sobre recursos del
sector i derivacions si cal.
1.3.4. Coordinació d’actuacions
Centre-família.

Al llarg del curs Model d’entrevista. Seguiment dels
acords presos.

1.4.Realitzar la coordinació
amb els serveis externs
(CMSS, Centres de Salut,

1.4.1. Reunions amb els diferents
serveis.

Al llarg del curs. Protocols d’actuació.
Expedients.

Seguiment dels
acords presos.



Servei de Protecció de
Menors, i altres)

1.4.2. Informar als diferents
professionals del seguiment dels
casos treballats.
1.4.3. Coordinació amb els tutors.
1.4.4. Intervenció de maltractament
infantil i/o la derivació als serveis
pertinents.

1.5. Fomentar la relació
família-escola en el
context sociocomunitari.

1.5.1 Divulgació de materials i altres
experiències.
1.5.2 Qüestionaris per a pares.
1.5.3 Reunions amb representants
de pares i altres persones
interessades.
1.5.4 Planificació conjunta
d’activitats.

Al llarg del curs. Bibliografia diversa
Materials escola de
pares

Valoració de les
activitats realitzades a
la memòria

Funció 4: Coordinació de les actuacions en el marc del Pla de l’Equip de suport del centre.
Objectius Activitats i professionals centre Temporització Recursos i

materials
Seguiment
i avaluació

1.Col∙laborar I participar en
la planificació, elaboració i
avaluació del DIAC de l
‘alumnat amb
necessitats educatives
especials.

Tutor/Equip de suport Trimestralment. Model DIAC. Establiment d’acords
i compromisos.
Elaboració i
aplicació del
document.
Assabentament de
la família.

2. Participar en l’elaboració
i seguiment dels informes
NESE conjuntament amb
els mestres tutors i
amb   la   col·laboració   de
l'orientador/a.

Tutor- Responsable ES Trimestralment
segons calendari
establert.

Model Informe
NESE

Establiment d’acords
i compromisos.
Elaboració i
aplicació de
l’informe.
Assabentament de
la família.

3. Col·laborar mitjançant
l’observació dins l’aula, en
la detecció i l’anàlisi i de
possibles necessitats
educatives de l’alumnat.

Tutor/equip de suport/especialistes Al llarg de tot el curs. Protocols de
detecció i
d’actuació.

Casos detectats.



4.Orientar i assessorar per
desenvolupar activitats
dins les aules que
permetin l’atenció a la
diversitat.

Tutor/ES/especialistes Al llarg de tot el curs. Materials i
recursos atenció
a la diversitat.

Adequació de les
intervencions.

5. Col·laborar I participar
en la planificació,
elaboració i avaluació de
les ACI.

Tutor/responsable ES/especialistes Per temes, abans de
començar la unitat
didàctica.

Model ACI. Establiment d’acords
i compromisos.
Elaboració i
aplicació del
document.
Assabentament de
la família.

6.Suport dins les aules Equip de suport Diàriament. Material d’aula i
específic.

Adequació de les
intervencions.

7.Seguiment de l’evolució
de tots
els alumnes NESE i tots
aquells
que sense tenir la
consideració
de NESE presenten
dificultats.

Tutor/Equip suport Trimestralment a les
sessions d’avaluació.

Actes sessions
d’avaluació.

Adequació de les
intervencions.

8.Col∙laborar per tal de
potenciar millores en la
relació amb les famílies
així com la seva implicació
en el procés
d’ensenyament
aprenentatge.

Tutor/ Equip de suport Al llarg de tot el curs. Establiment d’acords
i compromisos.

9. Participar de manera
activa, dins l’àmbit dels
cicles, quant a
l’organització i
desenvolupament
d’activitats que faciliten
l’adequació de l’atenció a
la diversitat de l’alumnat.

Tutor/ Equip de suport Al llarg de tot el curs i
seguint calendari de
reunions establertes.

Actes reunions
de cicle.

Establiment d’acords
i compromisos.



4. ORGANITZACIÓ DEL SUPORT EDUCATIU

4.1 Metodologia

Des del nostre equip potenciam al centre la idea d’ un model de suport inclusiu. Aquest, parteix d’un suport global per l’escola que es dirigeix
cap a tota la comunitat educativa en general i cap a tots els alumnes del centre en particular, incloent els alumnes de necessitats específiques
de suport educatiu.

Degut a les circumstàncies d’aquest curs hem hagut de modificar la metodologia de treball. Tots els suports es fan dins l’aula i no es permet
mantenir la dinàmica de feina del curs passat (desdoblaments, grups flexibles, ambients…). A més, per tal de reduir el nombre de contactes per
aula s’han redistribuït els suports de tal manera que l’especialista entri en el mínim d’aules possibles. D’acord amb les necessitats de l’alumnat
de cada aula s’ha decidit quin perfil de suport era el més adient. S’ha donat prioritat als grups més nombrosos.

4.2 Funcions dels membres de la UOEP

- Mestra especialista d’Audició i Llenguatge.

És l’especialista que dona resposta a les necessitats educatives que presenten els alumnes en referència a les dificultats de comunicació oral i
escrita, i ajudar a superar les dificultats específiques del llenguatge i de parla que puguin presentar els alumnes, contextualitzant la seva tasca
en funció de les característiques pròpies de cada alumne i centre.



Als centres educatius ha de ser el professional de referència pel que fa a la comunicació oral, escrita, augmentativa i alternativa.

Tipologia d’alumnat:

Seran alumnes amb necessitats de suport de l’especialista d’Audició i Llenguatge aquells que presentin les següents característiques:

● Alumnes NEE que tinguin afectació a l’àrea de llenguatge:

· Deficiència sensorial auditiva.

· Paràlisi cerebral infantil (PCI)/ Disàrtries.

· Trastorns en l’espectre autista (TEA).

· Dèficit cognitiu.

● Alumnes amb Dificultats Específiques d’Aprenentatge (DEA):

· Alumnes amb trastorns específic del llenguatge (TEL expressiu, comprensiu, mixt,...), Retard greu del llenguatge.

· Trastorns de la lectura.

· Trastorns de l’escriptura (Disgrafia, disortografia).

· Alumnes amb dificultats en la fluïdesa de la parla.
- Mestre especialista en Pedagogia Terapèutica.

És l’especialista dedicat a promoure l'atenció i desenvolupar la prevenció de les necessitats específiques de suport educatiu que presenta
l’alumnat.

Tipologia d’alumnat:

Seran alumnes amb necessitats de suport de l’especialista de pedagogia terapèutica aquells que presentin les següents característiques:



● Alumnes amb necessitats educatives especials (NEE):

O Deficiència sensorial O Discapacitat motòrica O Trastorns de l'Espectre
Autista O Dèficit cognitiu O Trastorns emocionals greus O Problemes greus de
conducta

● Alumnes amb altes capacitats.

● Alumnes amb dificultats específiques d'aprenentatge (DEA)

- Orientador/PTSC.

Els serveis d’orientació educativa (OE) als centres de segon cicle d’educació infantil i primària estan formats pels orientadors de
centre.L’orientador educatiu i el professor tècnic de serveis a la comunitat (PTSC) formen part de l’equip de suport dels centres educatius en
què duen a terme la seva intervenció.

Les funcions dels serveis d’orientació als CEIP es recullen a les Instruccions de la directora ‟ general d’Ordenació, Innovació i Formació
Professional per als serveis d’orientació educativa de 2n cicle d'educació infantil i primària. ‟

Àmbits d’actuació

1. Garantir l'accés, la permanència i la promoció en el sistema educatiu de l'alumnat en situació de desavantatge social.

2. Facilitar la incorporació i integració social i educativa de tot l'alumnat.

3. Potenciar els aspectes d'enriquiment que aporten les diferents cultures.

4. Col·laborar en el disseny i execució d'agrupaments flexibles adaptats a les necessitats de l'alumnat. ‟



5. Desenvolupar, en col·laboració amb el professorat del centre les adaptacions curriculars necessàries, d'acord amb la modalitat de suport
acordades.

- Fisioterapeuta És el professional que dóna resposta a les necessitats educatives especials (NEE) que planteja l’alumnat amb
discapacitat motòrica. ‟

- Auxiliar tècnic educatiu (ATE)

L’auxiliar tècnic educatiu és el professional que dóna suport i col·labora amb l’equip educatiu en general i amb el tutor en particular, en l’atenció
als alumnes amb necessitats educatives especials (NEE). La seva activitat està especialment relacionada amb l’assistència i formació dels
alumnes amb NEE, pel que fa a la consecució d’autonomia personal i social.

5. COORDINACIÓ DE LA UOEP

La UOEP i un representant de l’equip directiu es coordinaran setmanalment els dilluns 14.30h. a 15.30h. Per poder elaborar els documents
referents en els alumnes es farà un calendari de reunions amb el tutor/a i la mestra de suport.

6. ESTABLIMENT DE L'AVALUACIÓ DEL PLA

Els membres de la UOEP duran a terme un seguiment del mateix, per tal d’anar comprovant aquells objectius que es varen proposar i l’estat
en què es troben. El seguiment també serveix per anar fent modificacions en el Pla en funció dels canvis que puguin haver succeït, com la
incorporació d’alumnes nous NESE, la detecció de necessitats educatives...

La valoració es durà a terme per mitjà d’indicadors relacionats amb els objectius proposats. En acabar el curs escolar, la UOEP haurà



d’elaborar una Memòria final reflectint l’evolució de la tasca
desenvolupada al llarg del curs, valorant les actuacions reflectides i recollint aquells aspectes més destacables, menys destacables i les
propostes de millora per al proper curs.
Els indicadors que utilitzarem serán els marcats a en l'apartat: “3. Concreció del desenvolupament de les funcions de la UOEP: Objectius
proposats i actuacions per a la consecució dels objectius proposats.”



6.5. Plans específics del nostre centre.

En el nostre centre es duran a terme els següents projectes:

● Treball per ambients a educació Infantil. Aquest curs dins cada aula s’han
organitzat microespais per treballar totes les intel·ligències múltiples.

● Projecte TAC a 2n cicle de primària
● Projecte de biblioteca
● Activitats amb fang a Educació Infantil.
● Treball ambiental.
● Treball de rutines.
● Experiències d’aprenentatge (Tallers, Projectes, treball cooperatiu...)
● Tallers de llenguatge oral en llengua anglesa a tota Primària.
● Taller de writing en llengua anglesa a 6è d’Ed Primària
● Sortides, colònies, viatge entre Illes i viatge d’estudis sempre que la situació

sanitària ho permeti.

7. PLANS PER A LA REVISIÓ , SEGUIMENT O
MODIFICACIÓ DELS PROJECTES INSTITUCIONALS

7.1. Projecte educatiu de centre (PEC).

El projecte educatiu del centre es va elaborar durant el curs 1997/98 i es va actualitzar
el curs passat 2018/19, els continguts estan adequats a la normativa i a les
necessitats del centre i  té una funcionalitat pràctica.

7.2. Concreció curricular

A principi de curs es revisen les programacions de cicle i les programacions d’aula
que cada cicle o professor utilitzarà. El curs passat es varen seqüenciar els objectius
de cicle que es treballaran a cada nivell i aquest curs es redactarà la seqüenciació dels
criteris d’avaluació i els Estàndards d’aprenentatge de cada nivell.

Les adaptacions curriculars seran elaborades pels mestres amb l’ajuda i
assessorament de l’equip d’atenció a la diversitat (Equip de suport).

7.3. Reglament d’organització i funcionament del centre
(ROF).

El ROF es va elaborar durant el curs 1997/98 i es va actualitzar en el curs 2012/13, els
continguts estan adequats a la normativa i a les necessitats del centre i té una
funcionalitat pràctica.



A l’inici del curs escolar es fa una planificació durant els primers quinze dies del mes
de setembre  per tractar els següents temes:

-  Organització general del curs.
-  Acord exclusives i torn de mestres.
-  Adscripció a les diferents tutories.
-  Elecció de coordinadors de cicle.
-  Revisió Normativa general.
-  Horaris.
-  Intercanvi d’informació de grups.
-  Organització del 1r dia.

També durant aquests primers dies es dedica temps a la preparació i organització de
l’aula.

7.4. Pla de convivència.

El nostre Pla de Convivència està enfocat més en la prevenció que en la sanció, per
aquesta raó treballam amb el Projecte de Filosofia ja que volem transmetre als nostres
alumnes una “manera d’ensenyar a ser”, “d’ensenyar a fer” i “d’ensenyar a conviure”.
Ensenyant al nostres alumnes a pensar, a conèixer i a controlar les seves emocions, a
tenir valors morals i a saber manejar-se socialment.

El nostre Pla pretén crear al centre un clima de relacions i de convivència basat en el
respecte, el diàleg i la col·laboració.

Aquest curs es durà a terme una revisió d’aquest pla i es redactarà el pla d’igualtat i
coeducació del centre. Es continuarà treballant des de la comissió de convivència, la
qual s'ocupa de la dinamització, revisió i actualització del Pla de Convivència, el qual
s'ha d'entendre com el conjunt d'estratègies i pautes d'actuació adreçades a la
comunitat educativa, per fomentar la convivència escolar, facilitar la prevenció i la
resolució de situacions conflictives.

Sempre que sigui necessari, i davant un conflicte greu, es reuniran tots els
especialistes implicats amb el cas, per tal de determinar una sèrie d’accions conjuntes
que puguin desembocar en la resolució del conflicte.

7.5. Projecte lingüístic de centre (PLC).

El projecte lingüístic d’aquest centre està basat en el decret de mínims , aquest
projecte es va elaborar durant el curs 1997/98, es va actualitzar el curs 2014/15, i té
una funcionalitat pràctica.



7.6. Pla d’acolliment/ Programa d’acolliment lingüístic i
cultural (PALIC).

El nostre Pla d’atenció a la diversitat es va elaborar el curs 2001/02 i es va actualitzar
durant el curs 20013/14, actualment té funcionalitat. Uns dels objectius d’aquest curs
es revisar el Pla d’acolliment del centre i realitzar les modificacions que es considerin
adients.

La nostra finalitat és contribuir a que l’escola sigui un àmbit inclusiu Treballar per a la
plena normalització lingüística als centres escolars. que possibiliti a tot l’alumnat gaudir
de les mateixes oportunitats educatives que li permetin el desenvolupament integral de
les seves capacitats.

Continuarem treballant els objectius marcats en el pla d’atenció a la diversitat , en
relació al procés d’ensenyament i aprenentatge de la lectoescriptura, fomentant
l’aplicació d’estratègies metodològiques d’atenció a la diversitat dins les aules (tallers,
treball cooperatiu, activitats multinivell, agrupaments flexibles i heterogenis)

7.7. Atenció a la diversitat. Pla d’atenció a la diversitat
(PAD)

El centre disposa d’un Pla d’atenció a la diversitat aprovat al curs 2001-2002, i que es
va actualitzar durant el curs 20014/15, els continguts dels quals estan adequats a la
normativa i a les necessitats del centre i  té una funcionalitat pràctica.

7.8. Pla d’acció tutorial (PAT)

El centre disposa d’un Pla d’acció tutorial aprovat al curs 2008-2009 i actualitzat
durant el curs passat 2018/19. L’organització i aplicació de les normes de convivència
del centre segueixen les directrius del ROF i del pla de Convivència. L’objectiu final
d’aquest pla i de la seva aplicació és desenvolupar comportaments adequats per poder
conviure millor i resoldre conflictes a través de la participació, la bona comunicació i la
prevenció de problemes de conducta. El curs passat es va iniciar una revisió d’aquest
pla, quedant pendent per aquest curs la seva aprovació per part del Claustre de
mestres.
.

7.9. Pla d’emergència i evacuació.

Cada curs es va actualitzant el pla d’emergència i d’evacuació, es dóna a conèixer a
tota la comunitat educativa i durant el primer trimestre es realitza el simulacre al centre.



ANNEXOS

Annex 1. “Annex PGA”

F.1. OBJECTIUS PROPOSATS PER AL CURS EN RELACIÓ AMB EL RENDIMENT ACADÈMIC DE L’ALUMNAT

OBJECTIUS PROPOSATS INDICADORS D’ASSOLIMENT ACCIONS / MESURES PER A LA SEVA CONSECUCIÓ RESPONSABLES
QUANT A PROMOCIÓ I TITULACIÓ

PT1
Assolir els objectius mínims de
cicle.

Aprova l’avaluació, participa i
entrega les tasques dia a dia
perquè segueix les explicacions i
la dinàmica de l’aula i mostra
interès.

- Treballar els mínims Equip docent

PT2
Afavorir la integració de l’alumnat Al llarg del curs escolar l’alumnat

se sent integrat dins el nou grup .
- Fer dinàmiques de grup Tutor/a

PT3
Assolir els objectius mínims
marcats a cada etapa.

Assoliment dels continguts a
partir de la tasca diària oral i
escrita i les activitats a classe.

Realitzar activitats per assolir els objectius mínims. Equip docent

QUANT A RESULTATS GLOBALS PER ASSIGNATURES I GRUPS

R1 Adquirir millores en els resultats
acadèmics

Les tasques del dia a dia i les
avaluacions han millorat

- Crear uns hàbits i unes rutines de treball
- Afavorir l’autonomia amb unes pautes concretes

Equip docent

R2 Afavorir l’aprenentatge significatiu
de l’alumnat.

Mostren interès en fer la tasca,
senyal de què les tasques
resulten properes a ells i és

- Realitzar activitats diàries de les anomenades Rutines
(càlcul mental, memòria visual, adquisició de vocabulari
acadèmic bàsic, atenció, memòria, etc.)

Tutors, tutores i
mestres
especialistes.



capaç d’aplicar-ho al seu dia a
dia.

- Realitzar projectes de treball però de manera individual.
- Explicar de manera molt visual i amb l’ajuda de material
manipulatiu, vídeos explicatius, exemples de la vida diària
(tot i que enguany no ho podem fer al carrer)
- Realitzar activitats molt pràctiques amb treballs tipus
murals, lapbooks, tècniques d’estudi.
- Fer un treball transversal de tots els continguts
relacionant el que s’apren a diferents àrees.

R3 Fomentar activitats de raonament
i de destreses bàsiques.

- Són capaços d’expressar
opinions i raonar davant diferents
problemes i situacions.

Tot els treballs que s’han especificat a l’apartat anterior,
s’avaluaran, minimitzant la realització de proves escrites
memorístiques i plantejant altres activitats d’avaluació
competencial:debats, exposicions orals, vídeos editats per
l’alumnat, entrega dels propis treballs, llibrets i murals
teòrics realitzats per l’alumnat, etc.

Tutors, tutores i
mestres
especialistes.

R4 Treballar la comprensió, fluÏdesa i
velocitat lectora en les dues
llengües oficials.

Proves diagnòstiques. Destinació de temps a un taller lector, en coordinació amb
la comissió de biblioteca i el pla lector que s’ha d’anar
elaborant.

Docents
Equip directiu
Comissió
biblioteca.

R5 Millorar els resultats a nivell
individual, tenint en compte les
característiques individuals de
cada infant.

Activitat diària a classe Donar estratègies d’aprenentatge Tutors

QUANT A RESULTATS DE L’ALUMNAT QUE REPETEIX CURS

RR1
Adquirir els objectius del curs que
repeteix.

Realitza les tasques al dia a dia i
aprova les avaluacions perquè ha
assolit els objectius.

- Fer un seguiment de les tasques
- Assolir els objectius proposats

- Equip docent

RR2 Afavorir la integració alumnat nou
i d’altres alumnes amb manca
d’habilitats socials.

L’infant es troba adaptat al
grup-classe.
L’infant juga, es relaciona i/o
realitza activitats amb altres
membres del grup.

Oferir a l’infant un alumne (o un grup) que l’acompanya,
l’ajuda a formar part del grup i entendre la seva dinàmica.

Docents
Equip de suport



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

NESE
1

Aconseguir que les adaptacions
realitzades siguin adequades a
les seves necessitats

Assoleix els objectius gràcies a
les adaptacions proposades.

- Fer les adaptacions pertinents i revisar-les. En cas que
sigui necessari modificar-les

- Equip docent

NESE
2

Atendre a aquest alumnat quan el
desfasament sigui molt gros.
Sempre i quan siguin a moments
puntuals.

Els resultats han millorat gràcies
a la feina en petit grup i realitzant
una tasca molt concreta.

- Fer suports en petit grup o individualment
- Avançar en el seu procés d’aprenentatge

- Equip docent

QUANT A LES TAXES D’IDONEÏTAT

TI 1
Valorar el procés d’aprenentatge
de l’alumnat i establir totes les
mesures de suport ordinari i
específic per tal de propiciar la
idoneïtat

La taxa d’idoneïtat va millorant
perquè les mesures han permès
que l’alumnat adquireixi els
objectius del curs.

- Revisar trimestralment l’estadística (GESTIB) d’alumnat
aprovat a cada àrea

- Tutors/es

TI 2 Reduir ràtios a l’aula . Menys infants a cada classe. Atenció més individualitzada cap als infants.
Realitzar tots els desdoblaments possibles.

- Equip docent.

QUANT A DISMINUCIÓ DE L’ABSENTISME ESCOLAR

AB 1
Disminuir l’absentisme escolar
fent comunitat per tal de crear
pertinença al grup.

L’alumnat assisteix a l'escola. - Conscienciar a les famílies i l’alumnat de la importància
que té assistir a classe.
- Investigar i aprofundir en les possibles causes que
provoquen aquesta situació, realitzant entrevistes amb la
família.
- Seguir el protocol establert.

- Professorat i
famílies

AB 2
Valorar quines són les dificultats
que presenta aquesta família per
intentar donar respostes a
aquestes, des del centre.

La família col·labora i afronta les
dificultats reals que hi pugui
haver.

- Realitzar una feina més constant i concreta amb
aquestes famílies per descobrir el problema que hi ha.
Una vegada conscienciats d’aquest problema fer una feina
específica per cercar una solució.

- Professorat i
famílies

AB 3 Disminuir l'absentisme escolar
fent comunitat per tal de crear
pertinença al grup.

Control de les faltes
d'assistència.

Realitzar una feina més constant i concreta amb aquestes
famílies per descobrir el problema que hi ha.

Tutors.
PTSC.
UOEP



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

AVD 1

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

M1
Afavorir l’aprenentatge significatiu
de l’alumnat.

Mostren interès en fer la tasca,
senyal de què les tasques
resulten properes a ells i és
capaç d’aplicar-ho al seu dia a
dia.

- Realitzar activitats diàries de les anomenades Rutines
(càlcul mental, memòria visual, adquisició de vocabulari
acadèmic bàsic, atenció, memòria, etc.)
- Realitzar projectes de treball però de manera individual.
- Explicar de manera molt visual i amb l’ajuda de material
manipulatiu, vídeos explicatius, exemples de la vida diària
(tot i que enguany no ho podem fer al carrer)
- Realitzar activitats molt pràctiques amb treballs tipus
murals, lapbooks, tècniques d’estudi.
- Fer un treball transversal de tots els continguts
relacionant el que s’apren a diferents àrees.

Tutors, tutores i
mestres
especialistes.

M2 Fomentar activitats de raonament
i de destreses bàsiques.

- Són capaços d’expressar
opinions i raonar davant diferents
problemes i situacions.

Tot els treballs que s’han especificat a l’apartat anterior,
s’avaluaran, minimitzant la realització de proves escrites
memorístiques i plantejant altres activitats d’avaluació
competencial:debats, exposicions orals, vídeos editats per
l’alumnat, entrega dels propis treballs, llibrets i murals
teòrics realitzats per l’alumnat, etc.

Tutors, tutores i
mestres
especialistes.

M3 Millorar la capacitat d’atenció i
concentració..

Comprensió significativa tant oral
com escrita.

Treballar jocs d’atenció, memòria, concentració. Equip docent.



F.2. OBJECTIUS ESPECÍFICS PER AL CURS

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

RESPONSABLES

A) En l’àmbit pedagògic

P1
- Millorar la coordinació a nivell pedagògic
entre diferents nivells d’un mateix cicle  i
entre cicles.

Conèixer i aplicar les diferents
metodologies i estils d’aprenentatge que
es duen a terme dins el centre.

Fer 3 o més reunions anuals per
compartir experiències.

Equip directiu
Claustre

P2 - Donar major recolzament a programes
d’integració lingüística de l’alumnat
nouvingut amb mancances d’escolarització i
coneixement de la llengua vehicular.

Comprensió del vocabulari bàsic per
poder entendre les instruccions  de les
rutines de l’aula.

Destinar la majoria d’hores possibles a
classes d’immersió lingüística, encara
que sigui a canvi de perdre hores a
altres àrees.
Tornar recuperar la figura de mestre de
suport lingüístic i agrupar els infants
nouvinguts dels diferents nivells.

Equip directiu
Tutor
Professorat de suport
Mestra +1

B) En l’àmbit organitzatiu

O1 - Dinamitzar l’espai de ludoteca, biblioteca i
l’espai exterior

Realització d’activitats a l’aire lliure o en
petit grup.
Realització d’activitats a la biblioteca i/o
ludoteca del centre.

Organitzar els espais per tal de ser
utilitzats per la major part de l’alumnat
Optimitzar i/o aprofitar el màxim l’espai
exterior

Equip directiu

Equip docent

O2 - Dinamitzar L’hort Escolar
Fer el projecte ecoambiental tenint en
compte els objectius prevists per aquest
curs.

Posar en marxa l’hort escolar.
Cada cicle té una pastera on ha
sembrat i cultivat. Equip de mestres

O3
-

Reducció del so.
Posar pilotes a les cadires.

Equip docent.



- Reduir el renou a les aules i dels infants
pel passadís.

Mantenir el silenci als desplaçaments,
educant als infants dins la cultura del
respecte pels que fan feina.

C) En l’àmbit de gestió (econòmica, d'espais, de recursos, ...)

G1 - Dotar de material de noves tecnologies
(ordinadors, projectors, altaveus), ja que
s’ha optat per una metodologia sense llibres.

Poder fer classe dignament sense
problemes informàtics.

Destinar una partida de doblers de
l’escola, aula, APIMA, per anar renovant
a quest material tan obsolet.
Quan un material quedi sense
funcionar, se repari el més aviat
possible.

Tota la comunitat
educativa.

G2
- ***Intercanviar els materials entre els grups
d’un mateix nivell, per tal de variar i arribar
als objectius proposats

Realitzar una roda de material entre els
2 o tres grups de cada nivell.

Afiançar  els continguts realitzant
activitats lúdiques i manipulatives amb
el material de nivell.

Tutors i tutores

Equip de suport

F.3. ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE

ASPECTES ORGANITZATIUS FIXAT A LA
PGA

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

RESPONSA-BLES

SÍ NO

1 Calendari i horari general del centre X Equip directiu

2 Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris del centre X Equip directiu

3 Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris del professorat X Equip directiu

4 Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris de l'alumnat X Equip directiu

5 Calendari de reunions X Equip directiu



Mestres

6 Calendari d'avaluacions X Equip directiu

7 Periodicitat i organització de les entrevistes individuals i les
reunions col·lectives amb les famílies X Equip directiu

Mestres

8 Mesures per a l’optimització i l’aprofitament dels espais i recursos X Equip directiu

9 Estat de les instal·lacions i equipaments X Equip directiu



F.4. PROJECTES INSTITUCIONALS DEL CENTRE
PROJECTES / DOCUMENTS
INSTITUCIONALS

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

RESPONSA-BLES

SÍ NO

1 Projecte Educatiu X Revisat - Equip directiu

- CCP                   - Claustre

2 Concreció Curricular X Revisat. - Equip directiu

- CCP                    - Claustre

3 Projecte Lingüístic X Revisat - Comissió Normalització lingüística

- CCP                   - Equip directiu

- Claustre.

4 Pla d'Acolliment /PALIC X Pendent de revisió - Equip de suport           - Equip directiu

5 Pla de Convivència X Pendent de revisió -Comissió de convivència

- Equip directiu

6 Pla d'Atenció a la Diversitat X pendent de revisió - Equip de suport           - Equip directiu

7 Pla d'Acció Tutorial X Revisat - Claustre                       - Equip directiu

8 Reglament d’Organització i F. X Revisiat - Equip directiu               - CCP



Annex 2. Concreció curricular i programacions
docents.

A principi de curs es revisen les programacions de cicle i les programacions d’aula
que cada cicle o professor utilitzarà.

Les adaptacions curriculars seran elaborades pels mestres amb l’ajuda i
assessorament de l’equip d’atenció a la diversitat (Equip de suport).

Annex 3. Programació de serveis i d’activitat
complementàries i extraescolars

SORTIDES ESCOLARS EDUCACIÓ INFANTIL

EI 3 ANYS

1R. TRIMESTRE 2N TRIMESTRE 3R TRIMESTRE
Sortida Casa Rural Puig

D’Alanar
(novembre - desembre)

Sortida a la granja es molí
d’en Joan Beia

Sortida a la platja

EI 4 ANYS

1R. TRIMESTRE 2N TRIMESTRE 3R TRIMESTRE
Sortida a la granja es
molí d’en Joan Beia

(27/10/21)

Camp d’aprenentatge
(13/04/22)

Sortida al Centre
d’interpretació de Cabrera

(25 maig 2022)

EI 5 ANYS

1R. TRIMESTRE 2N TRIMESTRE 3R TRIMESTRE
Sortida al Centre
d’interpretació de

Cabrera
(07/10/21)

Camp d’aprenentatge de
Son Ferriol
(11/03/22)

Sortida al Ranxo Grande
(maig 2022)

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

PRIMER CICLE

PRIMER

1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE
Castell de Bellver

(26/11/21)
Sortida relacionada amb

art
Platja

SEGON

1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE
Sortida als Calderers Sortida Natura Park Platja



TERCER

1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE

Poblat talaiòtic de s’Illot
(novembre/desembre)

Son Real Sortida a la platja

SEGON CICLE

QUART

1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE

Multicines Manacor Natura Parc Sortida a la platja

CINQUÈ

1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE

Parc natural de S'Albufera
Mes de novembre 2021

Serra de tramuntana:
literatura

Mes de març 2021

Son Reial
20 de juny 2021

SISÈ

1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE

Comarca de Llevant, entre
dues valls

17 de novembre de 2021

Lluc
gener 2022

Palma educaixa
Passetjam per la ciutat baixa

17 maig 2021
Acampada La Victòria

20, 21 i 22 juny

És important destacar que a més d’aquestes excursions se’n poden organitzar d’altres
prèvia informació al Consell Escolar.
A més d’aquestes sortides programades fora del municipi el centre participa de l’oferta
educativa programada des del departament d’educació de l’Ajuntament de Manacor.

A nivell d’aula  participarem de les següents festes:

- Les verges
- Festa de Nadal
- St Antoni

- Sant Jordi
- Acomiadament de curs

Degut al protocol COVID, continuarem amb la mateixa organització que el curs passat,
només es mantindrà l’escola d’estiu 2022, quedant anul·lades les escoles de Nadal i
pasqua, ja que durant aquestes dates no es pot dur a terme una neteja i desinfecció de
les instal·lacions així com ho marca la normativa COVID:
El Consell Escolar és l’òrgan de govern que gestiona l’escola d’estiu, prèvia informació
i autorització de l’ajuntament. La selecció de les persones o entitats encarregades per
dur-la endavant es farà a partir d’un concurs públic i d’unes bases aprovades per tots
els membres.



Termini de presentació de sol·licituds per dur la direcció de l’escola d’estiu activitats
durant el curs 2020-21 seran:

● ESCOLA D’ESTIU : Del 23 al 27 de maig de 2022

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Aquest curs es duran a terme les següents activitats extraescolars organitzades per
l’APIMA.

ACTIVITAT HORARI

Activitats esportives Dimarts i dijous de 16h a 17h

Judo Renshinkan Dimarts i dijous de 16h a 17h

Teatre 1r, 2n i 3r Dijous de 16h a 17:30h

Teatre 4t i 5è Dimecres de 16h a 17:30

Teatre 6è Dimecres de 17:30 a 19h



Annex 5. Acta d’aprovació dels aspectes educatius de
la PGA per part del Claustre



Annex 6. Certificat d’aprovació de la Direcció.



Annex 7. Acta d’aprovació del Consell Escolar




