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1-DIAGNÒSTIC INICIAL. Principals conclusions extretes de la memòria 2019-2020.

0. Durant quatre mesos del curs passat vàrem estar confinats a casa i el seguiment de l’alumnat es feu a
distància, amb les limitacions que això ens va suposar. A la Fase III obrirem l’escola a tot l’alumnat de 9-13 hores
per tal de treballar el dol de la pèrdua del mestre Josep Roig i de donar tranquil·litat i normalitat a les famílies i
a tots els nins i nines.

Al obrir el centre durant la fase III, el claustre va aprovar que si teníem una demanda elevada prioritzaríem
l’alumnat amb necessitats i/o problemàtica social i necessitat de reforç educatiu, però també calia treballar la
part emocional de tot l’alumnat. Vàrem poder treballar aspectes curriculars, realitzar el seguiment de l’alumnat
més individualitzat i vàrem atendre el 100% de l'alumnat que va sol·licitar activitats en grup ja que el 100% de
mestres feren activitats presencials. L’horari lectiu va ser de 9-13 hores on les famílies podien elegir diferents
franges horàries. Varen assistir presencialment un 43,5 % de l’alumnat d’infantil i de primària.

Els gràfics següents són els de la memòria del curs 2019-2020 on es detalla la incidència sobre les famílies com a
conseqüència del confinament . Les dades no són molt alarmants però durant l’inici de curs hem comprovat
que es van consolidant les diferències entre alumnat tant a nivell econòmic, com d’aprenentatges i la primera
informació relativa a la poca incidència del COVID sobre les famílies, es va disipant donant peu a una altra
realitat més crua i difícil de treballar.

Però així i tot, malgrat el seguiment de l’alumnat fos positiu i les dades registrades en l’avaluació final de cada
grup també són favorables, hem constatat que el fet d’estar confinats ha fet que la bretxa digital accentua la
bretxa d’aprenentatge curricular i les diferències entre grups de l’alumnat s’ha consolidat.  Per això cal fer
accions per reduir la bretxa digital entre l’alumnat.



LLEGENDA DE L’1 AL 4. VERMELL 1 GROC 2 VERD 3 BLAU 4 COMUNICACIÓ : NIVELL 4 62’7% - DISPONIBILITAT I GESTIÓ DE DISPOSITIUS INFORMÀTICS

72’1% NIVELL 4, CONNEXIÓ I ACCÉS A LA XARXA: 73’8% NIVELL 4, ELABORACIÓ DE TASQUES: 51’8% NIVELL 4, GESTIÓ D’HÀBITS I RUTINES A LA LLAR: 77%
NIVELL 4   SITUACIÓ LABORAL I RECURSOS ECONÒMICS 73%  NIVELL 4  ÍNDEX D’AFECTACIÓ DEL COVID 84’3% NIVELL 3

El confinament ha agreujat les diferències entre l’alumnat, principalment a les àrees instrumentals i en aquest
fet fa que un dels objectius del curs 20’21 sigui treballar els mínims, Nivell I, de les programacions a partir de
diferents instruments pedagògics, agrupaments flexibles, desdoblaments, material  manipulatiu, chromebook,
per tal de consolidar aquests aprenentatges i donar el Dret a l’Educació a tot l’alumnat.



Ens hem adonat de la necessitat de formació del claustre en matèria d’ús de programes i eines per millorar el
treball en xarxa. També una formació dirigida a les famílies sobre com emprar el GESTIB, i les eines que emprem
al nostre centre perquè puguin ajudar als seus fills i estar més ben comunitats amb els mestres i l’escola per
això cal treballar conjuntament amb altres administracions, Ajuntament i Conselleria,  entitats socials i APIMA,
per tal de poder tenir accés a la dotació de chromebooks i treballar amb la totalitat de l’alumnat.

El confinament també va fer visible la necessitat de millorar la coordinació i la intervenció de l’equip educatiu  i
caldrà revisar el protocol de rol de mestre i d’activitats mínimes a realitzar en cas de confinament del curs
anterior. Introduir activitats per a i amb l'alumnat internivell que es realitzaran a través de youtube, per no
perdre el treball comunitari de l’escola i introduir tutorials dels mestres per tal de treballar material
manipulatiu, presentació de projectes, xerrades entre diferents grups, etc… El mestres prepararan tutorials
perquè els puguin emprar els diferents cursos  i nivells.

Hi ha la necessitat de tenir material suficient a l’abast de l’alumne, material digital i material manipulatiu i tenir
aprovat els mínims que cal fer si hi ha un nou confinamet. (Pla digital.)  S'adaptarà les activitats d’avaluació,
observació i seguiment al nivell de cada infant. Tots els espais han d’estar preparats per tal de tenir organitzat
material i propostes diverses perquè tot l'alumnat pugui adquirir les competències clau.

El treball emocional amb l’alumnat s’ha de donar des del respecte a les necessitats afectives, a respectar el
ritme d’aprenentatge, a l’exigència i compromís en el treball i a donar-li l’oportunitat de realitzar les activitats
que tenim organitzades en tallers, de relaxació, mindfulness, escala de provenció, … per tal de crear un ambient
amable d’aprenentatge.  Aquests aspectes es treballen tenint present les instruccions que es van aprovant des
de la Conselleria de Salut i d’Educació per tal d’establir els protocols necessaris per prevenir contagis de
Covid-19.

Per tal de donar compliment a la normativa que es va elaborant i aprovant des de les dues conselleries hem
adaptat el Projecte d'Innovació a les instruccions aprovades per la conselleria de Salut i Consum i per la
conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.  Hem intentat que els canvis organitzatius que hem realitzat per
acatar la nova normativa, tenguin la pinzellada pedagògica del projecte que tenim aprovat com a centre



escolar.  La pandèmia no ha de ser excusa per retrocedir pedagògicament perquè les necessitats educatives
de l'alumnat són les mateixes que abans.

Per adaptar-nos a la normativa no podem realitzar agrupaments internivell ni intercicle, ni lliure circulació. Les
activitats que condicionaven la lliure elecció han estat excloses de les propostes educatives, malgrat
consideram que són bàsiques per l’autoregulació de conducta i de coneixements del seu propi procés
d’aprenentatge, podent treballar l’autonomia, la frustració i el fracàs a partir de la seva tria.

Hem pres les mesures següents:

● Entrades relaxades i separades per grups bimbolla. Evitar aglomeracions.
● Diferenciar entrades i sortides de les etapes de primària de les d’Infantil.
● Grup bombolla i grups de mestres adscrits a cada nivell. (Els grups bombolla no cal que siguin per nivell)
● Espais exteriors de pati definits per grups tant a l’hora d’entrada com durant el pati.
● Repartir l’equip de suport per cicles i evitar, en la mesura que ens ha estat possible, que un mateix

especialista passes per diferents cicles el mateix dia.
● Reduir ràtios als grups de més de 20 alumnes.
● Desdoblar amb co-tutors i co-tutores els grups més nombrosos. Els mestres especialistes faran suports

ordinaris i/o tallers segons l’organització de cicle.
● AL, preferentment farà tot el seu horari a Infantil i a 1r cicle de primària, també és cotutora de 2n. La PT:

co tutora de 4t i suport de 3r a 6è.
● Ocupar tots els espais de l’edifici per realitzar desdoblaments i/o grups reduïts.
● Reduir les hores de coordinació per tal de poder atendre millor els grups.
● Adaptar els espais exteriors, especificament l’ Espai Josep Roig, per poder treballar el màxim de temps a

l'exterior.
● Els mestres entren a les 8’45 perquè puguin preparar els espais i aconseguir unes entrades relaxades

evitant aglomeracions.



2-OBJECTIUS  ESPECÍFICS PER AL CURS 20-21

OBJECTIUS QUE  SORGEIXEN DE LES PROPOSTES DE MILLORA DE LA MEMÒRIA DEL CURS 2019’20

Consolidar el projecte de centre i d’Innovació tenint present les mesures de prevenció de COVID-19.

Revisar i coordinació del PIP a infantil i a primària. Elaborar, revisar i aprovar protocols que ens ajudin a
millorar la coordinació entre cicles, etapes de l’equip educatius.

Organitzar els espais, personal i material segons les instruccions de la conselleria de Salut i Educació.

Potenciar les activitats a l’aire lliure.

Coordinar actuacions amb entitats, administracions ( Conselleria medi ambient, Fons mallorquí, APIMA,
Ajuntament, Casa del Pare Ginard, Serveis Socials...)

Consolidar la participació en els programes de Centres Solidaris i Centres Ecoambientals.

Reduir la bretxa digital entre alumnat i compensar, en la mesura del que sigui possible,  les diferències
d’aprenentatge.

Millorar la competència digital de l’alumnat.

Organitzar els espais exteriors tenint present la mirada de gènere i els diferents interessos dels nins i
nines



Aprofitar i millorar tots es espais exteriors i equipaments esportius del voltant de l’escola. .

Participar als PAE, suport educatiu en la mesura que ens sigui possible.

Formació en eines TIC

Formació per a les famílies en eines TIC i GESTIB

Introduir tutorials dels mestres per tal de treballar material manipulatiu.

Coordinar  i consensuar la intervenció de l’equip educatiu i més  si es dona confinament.

Consolidar els suports dels especialistes de l’equip de suport de la següent manera: AL infantil i primer
cicle, PT grups on hi hagi nee i segon cicle.

Adaptar les activitats d’avaluació, observació i seguiment al nivell de cada infant. Tots els espais han
d’estar preparats per tal de tenir organitzat material i propostes diverses perquè tot l'alumnat pugui
adquirir les competències clau.

Organitzar els espais per tal de poder fer desdoblaments, grups reduïts, per millorar l'acompanyament
de l’adult a tot l’alumnat. Organitzar els espais amb el material curricular per tal d’atendre la diversitat i
així treballar l'autonomia de cada infant.

Treballar l’educació emocional transversalment.



3.- MESURES PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS:

Mesures per assolir els objectius. Cal concretar: Indicadors que farem servir per mesurar si l’objectiu
s’assoleix, Actuacions, mesures que es prendran per poder assolir l'objectiu (amb temporalització si escau) i
Responsables de dur a terme les accions.

A) En l’àmbit pedagògic

OBJECTIUS INDICADORS ACTUACIONS RESPONSABLE TEMPORALITZACIÓ

Consolidar el
projecte de centre i
d’Innovació

● Assistència a
les reunions.

● Creació de
l’equip
impulsor.

● Participar en
les reunions
convocades.

● Crear l’equip
impulsor.

Coordinador. ED Mensualment.

Organitzar els
espais, temps i
currículum segons
les instruccions de
la conselleria de
Salut i d’Educació,
tenint present el
projecte pedagògic
i l’acompanyament
respectuós de tot
alumnat.

● Nombre de
tallers amb
material
manipulatiu.

● % del temps
escolar que
s’empra
material
manipulatiu  i
capses
didàctiques.

● %  d’aplicació
a les
entrades les
activitats de

● Emprar
material
manipulatiu.

● Espais
preparats.

● Organitzar
activitats i
tallers de
relaxació.

● Aplicar les
activitats
preparades de
Mindfulness .

Cap d’estudis.

Coordinadora de
cada cicle

Tutores i tutors.

Diàriament.

Diàriament.

Entrades
diàriament.



relaxació dins
la dinàmica
ordinària de
l’escola.

● Nombre de
Tallers de
Visió/i
Aprenentatge
.

● Nombre
d’activitats
aplicades de
l’escala de
Provenció.

● Activitats de
Visió i
aprenentatge.

● Aplicar l’escala
de Provenció.

2n trimestre

Setmanalment a
l’hora de tutoria .

Diàriament a les
entrades.

Organització dels
espais per tal de
poder fer
desdoblaments,
grups reduïts, per
millorar
l'acompanyament
de l’adult a tot
l’alumnat. Dotar els
espais amb el
material curricular
per tal d’atendre la
diversitat i així
treballar
l'autonomia de
cada infant.

● Espais
organitzats
per poder fer
els
desdoblamen
ts.

● Material
preparat per
atendre a la
diversitat de
l’alumnat.

● Tenir els espais
per poder fer
desdoblament.

● Tenir els espais
i material
preparats per
poder atendre
a tot l’alumnat.

Cap d’estudis.
Coordinadores
de cicle.

Cap d’estudis

Aprofitar i millorar
tots es espais ● Distribució

● Organitzar els
espais Cap d’estudis

Inici de curs



exteriors i
equipaments
esportius del
voltant de l’escola.

d’espais i
grups
bimbolla.

exteriors
perquè tots els
grups bimbolla
hi puguin tenir
accés .

● Emprar pista
de tenis,
aparcament i
pavelló
municipal

Organitzar els
espais exteriors
tenint present la
mirada de gènere i
els diferents
interessos dels nins
i nines.

● Canvi i
modificació
dels espais
exteriors.

● Material nou
que s’ha
incorporat
als espais.

● Introduir
material divers
per tal de
millorar la
convivència als
espais
exteriors.

● Organitzar els
espais
exteriors com
espais
d’aprenentatge
.

Coordinador de
formació.

Durant tot el curs

Seguir participant
en el programa de
centres
ecoambientals.

● Sortides per
l’entorn

● Visites a
entitats

● Número de
tallers
organitzats.

● Número de
reunions

● Crear la
composició de
la comissió.

● Organitzar
tallers a tots
els nivells

● Organitzar
horaris espais
exterior.

Coordinador
Centres
Ecoambientals.

Inici de curs

Trimestralment



realitzades
● Posada en

marxa i
compliment
de l’horari
d’espais
exteriors.

● Coordinar
activitats
ecoambientals.

● Visitar entitats
que treballin
aspectes
ecoambientals,
si la situació
epidemiològica
ho permet, a
partir del
segon
trimestre.

Preparar els espais
exteriors amb
criteris de
sostenibilitat i
energia renovable.

● Aula exterior
d’experiment
ació.

● Microespais
a l’espai
Josep Roig

● Emprar els
espais exterior
en criteris
pedagògics i
treballar totes
les àrees
curriculars.

● Completar en
diferents
microespais
l’Espai Josep
Roig.

Coordinador
Comissió
ecoambiental.

Durant tot el curs

Consolidar la
participació a la
Xarxa de Centres
Solidaris.

● Número de
reunions .

● Número de
tallers.

● Organitzar
tallers
relacionats en
temes de
cooperació.

Cap d’estudis
Coordinadores

Durant el 2n
trimestre



Organitzar els
recursos humans
per tal de que es
puguin realitzar la
baixada de ràtios i
els tallers
manipulatius que
tenim establert.

● Nª de grups
desdoblats.

● % d’hores
desdoblamen
t.

● Desdoblar els
grups
superiors de
20.

Cap d’estudis

Reduir la bretxa
digital entre
alumnat

● % augment
d
‘instruments
informatics.
Chromebook,

● Comprar
chromebook
per cobrir  les
necessitats
dels alumnes .

● Demanar l’ajut
a institucions i
a entitats per
tal de tenir
subvencions
per realitzar la
inversió amb
material
informàtic.

Coordinadora TIC

Permanent  del
Consell Escolar.
Apima

Durant tot el curs

Millorar la
competència
digital de l’alumnat.

● % d’activitats
realitzades
amb els
chromebooks
per part dels
alumnes.

● Reduir la
bretxa
tecnològica i la
limitació de les
seves
conseqüències.

● Desenvolupar,
organitzar i

ED i
Coordinadora TIC



ofertar
recursos i
estratègies per
a l’assoliment
de la
competència
digital.

● Col·laborar en
la recuperació
dels grups
d’alumnes que
més han patit
les dificultats
viscudes.

Participar en la
Formació de centre

● % de
participants.

● Evidències
que
esdevenen de
la formació.

● Microespais
exteriors
organitzats.

Coordinadora de
Formació

Coordinadora de
Projecte
d’Innovació

2n i 3r trimestre

Participar amb la
formació que
organitza l’
IBSTEAM, per
potenciar les
competència
digital del
mestres del
nostre centre.

● % de mestres
participants.

● Aconseguir
que un grup de
mestres
participi a les
activitats
formació de

Coordinadora de
Formació i de TIC

Segons
convocatòries



l’IBSTEAM.

Participar  a la
Formació de Centre
relativa a Treball
competencial a l’
Espais exteriors.

● % de
professorat
participant.

● Nº de
reunions
realitzades.

● Actuacions
duites a
terme

● Modificar els
espais
exteriors arran
de la formació
permanent.

● Realitzar un
horari
setmanal i de
grup perquè
tots els nivells
puguin
treballar a
l'exterior.

● Realitzar
jornada
continuada els
dies que hi
hagi ponent .

Coordinadora de
Formació

2n i 3r trimestre

Millorar el
seguiment de
l’avaluació de
l’alumnat.

● Assistència
de ED a les
sessions
d’avaluació.

● Revisió CCP
● Execució de

les propostes
de millora.

● Documentar
l'anàlisi dels
resultats de
l’avaluació.

● Seguiment per
la CCP dels
resultats.

● Fer el
seguiment de
les propostes
de millora.

Equip directiu

Sessions
d’avaluació
trimestrals i CCP



Àmbit Emocional

OBJECTIUS INDICADORS ACTUACIONS RESPONSABLE TEMPORALITZACIÓ

Treballar l’actitud
del mestre per tal
de realitzar un
acompanyament
tranquil i
respectuós de tot
l'alumnat

● Revisió del
protocol de
rol de mestre

● Mindfulness
● Hora de

tutoria.

● Aplicar  l’escala
de provenció
per tal de
treballar la
cohesió de
grup i el vincle
emocional
positiu

● Respectar els
horaris de
relaxació,
mindfulness i
de tutoria.

Cap d’estudi

Tutores i tutors

Diàriament

Organitzar
propostes de
tallers per treballar
l’educació
emocional.

● Tallers
específics.

● % Activitats
de cohesió
grupal.

● Durant la
tutoria
realitzar
activitats de
cohesió de
grup.

Tutors
PTSC
Orientadora

Durant tot el curs

Treballar l’educació
emocional
transversalment

● Nombre
d’incidències
i/o conflictes
de grup

● % de
reducció de
conflictes

● Tenir present
que la primera
mitja hora
d’entrada s’ha
de treballar
aquests
aspectes.

Cap d’estudis
Coordinadores
de cicle
Tutors i tutors.

Diàriament.

Àmbit orientació  (atenció diversitat , suports etc.)



OBJECTIUS INDICADORS ACTUACIONS RESPONSABLE TEMPORALITZACIÓ

Organitzar els
recursos humans
per tal de que es
puguin realitzar la
baixada de ràtios,
desdoblament per
atendre  tot
l’alumnat.

● % d’horari
desdoblat als
grups
superior de
20 alumnes.

● Desdoblament
de grups en
ratios elevades.

● Desdoblament
en petit grup
per atendre a
l’alumnat amb
dificultats
d’aprenentatge
.

Cap d’estudis

Coordinadora de
cicle

A principi de curs.

Sempre que es vegi
la necessitat de
reorganitzar els
suports i els
agrupaments.

Treballar en petit
grup i amb material
complementari
l’expressió i
comprensió  oral i
l’expressió escrita
amb l’alumnat que
tengui dificultats.

● % horari
treballats.

●

● Desdoblament
específic.

● Material
adaptat.

● Material per
realitzar
audicions.

Cap d’estudis

Orientadora

AL  i AL

Tutories

Durant tot el curs.

Organitzar tallers
de jocs oral per tal
de treballar el
català com a
llengua vehicular i
de joc

● Nombre  de
tallers fets.

● Realitzar tallers
d’oralitat.
Glosat

Cap d’estudis.
Coordinadores
de 1r i 2n cicle.

2n trimestre.
Sant Antoni

Acollir
lingüísticament i
emocionalment
l’alumnat nouvingut

● Horari
adaptat a
l’alumnat
nouvingut.

● Organitzar
suport
lingüístic
específic.

Cap d’estudis
AL

A l’inici de
l'escolarització de
l’alumnat.



● Anomenar
tutor/a
lingüístic entre
iguals.

Realitzar reunions
de la Xarxa
Socioeducativa

● Reunions
trimestrals

● Organitzar
reunions amb
Serveis Socials,
Sanitat i
Pediatria,
Educadora
Social, PTSC

Orientadora
PTSC

Trimestralment

Àmbit organitzatiu i institucional.

OBJECTIUS INDICADORS ACTUACIONS RESPONSABLE TEMPORALITZACIÓ

Realitzar reunions
de coordinació en
diferents entitats i
administracions

● Nombre de
reunions
realitzades
de les
diferents
comissions.

● Nombre
d’acords
executats .

● Realitzar
reunions de
coordinació
amb APÎMA,
Ajuntament.

● Coordinar
activitats amb
la Casa del
Pare Ginard.

● Coordinar
activitats amb
Conselleria
competent en
matèria de
Medi Ambient

Directora

Cap d’estudis.

Coordinador
Projecte
Ecoambiental

Cada Trimestre

Principi de curs

Trimestralment-

Realitzar claustres
pedagògics.

● Dimarts de
les 12.30/13.30

● Organitzar
claustres

Cap d’estudis Quinzenalment.



Presentació de
material

● Nombre de
claustres
realitzats

pedagògics
per presentar
material dels
espais.

● Revisar els
protocols de
rol de mestre.

Organitzar l’equip
impulsor del Pla de
Millora i
Transformació.

● Reunions
bimensuals

● Organitzar la
comissió
impulsora.

Directora Primer trimestre

4. ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE Ha de contenir els aspectes organitzatius no prevists al pla de
contingència: Calendari, criteris pedagògics per a l'elaboració dels horaris, calendari de reunions i avaluacions,

Durant el curs 2020’2021 tenim matriculats  49 infants a Educació Infantil i  142 de Primària  total 191

4.1-Calendari



4.2 Horari general del centre curs 2020-2021

HORARI ACTIVITAT



8-9 h Escola matinera

9-12’30h
9-14 h els divendres, setembre i juny

Activitat lectiva

12'30/14'30h
14-16h els divendres, setembre i juny

Servei de menjador

14'30-16h
Mesos d'octubre a maig, excepte divendres

Activitat lectiva

12'30-13'45 de dilluns a dijous Permanència dels mestres

4.3 Criteris elaboració del horaris alumnat i professorat

Per elaborar els horaris i desdoblaments dels grup per nivell hem tengut present els següents criteris:
Els tutors i tutores restaran la majoria de les sessions amb el grup bimbolla.

Al 2n cicle es respectaran les hores de suport i/o desdoblament a les àrees d’anglès, matemàtiques, música i EF. La resta
d’àrees les assumeix el tutor.  Al 1r cicle s’ha organitzat les sessions de música, EF i Anglès impartides pels especialistes
mentres que a l’etapa d’Educació Infantil s’ha prioritzat els suport dels especialistes de Psicomotricitat, Educació Física i
els tallers de fonologia assumits per l’especialista d'Audició i Llenguatge. Les sessions de música a tots els nivells d’infantil
les ha assumides la mestra de suport d’infantil.

Es potenciarà els desdoblaments dels grups de 2n, 4t i 5è perquè aquests tres cursos tenen escolaritzats a cada un d’ells
més de 20 alumnes. Les instruccions de 5 de setembre ens obliga a adaptar les ràtios de l’escola als m2 de cada espai
aula.



Els tutors i tutores  fan l’acollida al seu grup de referència de 9-9.30 (protocol) diàriament, i organitzar dins l’horari de
tutoria, la darrera sessió de divendres, l’escala de provenció per tal de treballar la inclusió de tot l’alumnat d’un mateix
nivell/aula, els valors d’empatia, assertivitat, cohesió de grup,

Distribució del professorat per cicles i/ o etapes

Educació infantil Tutories Matrícula Aula de referència
Des d’Oest a Est

Ariadna Palomares Bibiloni EI-4t 16 Experimentació

Margalida Llinàs Vives EI-5è 22 Llengua. Nº 2

Antònia Ferriol Alomar EI- 6è 11 Construccions. Nº 1

Rafel Miralles Mas Mestre + 1 i suport a EI-4t Espai exterior

Total matrícula 49

Educació Primària Tutories Matrícula Aula de referència

Maria Cristina Jorquera
Barceló

1rA 13 ART

Jaume Gomila Gayà 1rB 14 Matemàtiques-1

Elisabet Riera Llinàs (1/3  de
reducció) i  Cotutora Alba
Valero Rios

2n 23 Construccions

Joana Maria Barceló Sansó 3rA 13 Llengua 1



Maria del Rosario Llabrés
Devecchi

3rB 13 Socials

Sebastià Mut Oliver, cotutora
Francisca Munar Adrover

4t 23 Naturals

Bàrbara Florit Aguiló, cotutor
Xesc

5è 26 Llengua-2

Catalina Torrens Jaume 6è 17 Matemàtiques-2 .

Matrícula total 142

Mestres especialistes Especialitats Etapes Aula/espai de
referència
especialitat

Francesc de Borja Ferrer
Santos

Llengua anglesa Primària Aula menjador gran

Catalina Cortès Bassa Música Primària Aules de nivell i
especialment
espais exterior.

Catalina Bauzà Blanch Ed. Física/Psico Infantil i
primària

Gimnàs i espais
exteriors

Francisca Munar Adrover P T i desdoblament de 4t Primària Aula de Medi2

Alba Valero Rios A L i desdoblament de 2n Primer cicle
de Primària, i
infantil

Menjador petit

Aina Fabiano Bestard
Suport
Música  a Infantil

Infantil i
Primària

Antònia Garau Cañellas Orientació Infantil i
primària

Sala equip suport



Tomeu Prohens Balaguer PTSC Infantil i
primària

Sala equip suport

Carmen Vidal de Villalonga
Ramis de Ayreflor

Religió Infantil i
primària

Menjador petit

Equip Directiu Funció

Francisca Barceló Costa Directora

Catalina Mª Bover Nicolau Cap d’Estudis

Catalina Cortès Bassa Secretària

CCP Funció

Antònia Ferriol Alomar Coordinadora d’educació infantil

Maria Cristina Jorquera Coordinació PIP

Elisabet Riera Llinàs Coordinadora del 1r cicle

Bàrbara Florit Aguiló. Coordinadora del 2n cicle i PIP

Antònia Garau Cañellas Orientadora

Francisca Munar Adrover PT



Alba Valero Rios AL

Francisca Barceló Costa Directora i presidenta de la CCP

Catalina Cortès Bassa Secretària i Coordinadora TIC

Catalina Mª Bover Nicolau Cap d’estudis.

Catalina Bauzà Blanch Coordinadora d’activitats complementàries i
serveis

Comissió ecoambiental i cooperació Francesc de Borja coordinador

Rafel Miralles Mestre d'Infantil

Sebastià  Mut

Catalina Cortés  Secretària.

Catalina Bover   Cap d'Estudis

Comissions del Consell Escolar Composició

Comissió Permanent i de seguiment
/coordinació ajuntament.

Directora: Francisca Barceló.
Secretària: Catalina Cortès. Veu i sense vot.
Cap d’estudis: Catalina Bover.
Mestra representant del claustre: Bàrbara
Florit. (Substituta Elisabet Riera)



Mare, pare: Juan Carlos Pasqual i Josep Toni
Rodriguez.
Representant ajuntament. Josep Bauzà o
Batle.

Comissió de menjador: Cati Bauzà.
Catalina Cortés (secretaria).
Jordi Puigsegur.
Toni Bauzà.

Comissió Econòmica Francisca Barceló (directora)
Catalina Cortés (secretària)
Josep Bauzà (Representant de l’ajuntament
o batle)
Bàrbara Florit.
Francisca Servera.
Jordi Puigsegur.

Comissió de Convivència i Igualtat. Elisabet Riera.
Catalina Bover (Cap d’estudis).
Toni Bauzà.
Pep Toni Rodríguez.

Comissió Espais exteriors Francisca Barceló.
Catalina Cortés.
Catalina Bover.
Francisca Servera.
Toni Bauzà.
Cati Bauzà.
Elisabet Riera.



Comissió d’activitats complementàries
(Festes)

Bàrbara Florit  coordinadora i 2n cicle
Cristina Jorquera  1r cicle
Antònia Ferriol educació Infantil
Cati Bauzà  Especialista Educació Física.
Catalina Cortes, especialista de música i ED

Comissió impulsora del Pla de Millora i
Transformació.

Francisca Barceló
Catalina Cortes
Catalina Bover
Bàrbara Florit
Cristina Jorquera
Antònia Ferriol

4.4 Calendari d'avaluació

GRUP 1a AVALUACIÓ 2a AVALUACIÓ 3a AVALUACIÓ

3 ANYS 24’11’20 9’3’21 7’6’21

INFANTIL  4 anys 25’11’20 10’321 8’6’21

INFANTIL  5 anys 30’11’20 11’3’21 9’6’21

ENTREGA  INFORMES
INFANTIL 21’12’20 29’3’21

5 Anys s’ha d’emplenar
GESTIB. Normativa.

1r A 1’12’20 15’3’21 21’6’21 a les 9h



1r B 2’12’20 16’3’21 21’6’21 a les 10.30h

2n 9’12’20 17’3’21 22’6’21 a les 9h

3r A 10’12’20 18’3’21 22’6’21 a les 10.30h

3r B 14’12’20 22’3’21 22’6’21 a les 12h

4t 15’12’20 23’3’21 23’6’21 a les 9h

5è 16’12’20 24’3’21 23’6’21 a les 10.30h

6è 17’12’20 25’3’21 23’6’21 a les  12h

GESTIB.
Es tanca el gestib dia 17 a
les 24 hores.

25’3’21 A LES 24 HORES 24’6’21 (festa) es tanca
a les 24h

ENTREGA NOTES I INFORME 21’12’20 29’3’21 28’6’21

4.5 Calendari de reunions famílies i mecanismes de contacte

Educació Infantil Setembre de 2020. Abans
d'iniciar el curs l’alumnat.

Novembre 2020.

Per zoom perquè les
restriccions socials arran de
la pandèmia així ho
determinen.

Agenda escolar.
Telegram.
Gestib.
Tutories individuals de totes
les famílies.



Primària Primera quinzena d’octubre.
Les reunions s’han convocat
en petit grup. ( 10 persones,
Només pot assistir un per
família)

Agenda escolar.
Telegram.
Gestib.
Tutories individuals de totes les famílies.

Atenció tutories Cada dijous de les 12.30 a 13.30 es convoquen les famílies perquè puguin parlar amb el
tutor/a o amb el mestre que trobin oportú.

4.6 Organització de l'esplai

Infantil.

Arran del Covid-19, els infants d’educació Infantil resten als espais exteriors del seu edifici on cada grup bombolla té un
espai definit. Aquest espai no és el mateix cada dia es va movent diàriament amb el mestre de torn de pati. Per tal de que
tot el professorat del centre, sigui quina sigui l’etapa tengui els mateixos números de guàrdies de pati, els mestres
especialistes que estan a infantil, també roden per fer guàrdies de pati a infantil.

Primària

Els espais exteriors de primària estan dividits en vuit espais. Cada nivell, que correspon al grup bombolla, ocupen un
espai diferent cada dia. Els grups van rodant diàriament passant per tots els espais amb el/la mestre/a de torn. Cada
vuit dies es repeteixen els torns i els espais.
Exemple d’horari setmanal  de torn de patis i distribució d’espais i grups bimbolles.



4.7 Serveis complementaris

El servei d’escola matinera es dona de les 8 a les 9h. Enguany ha baixat molt la demanda, només hi ha 6-8 infants
apuntats, però trobam oportú seguir donant el servei. La gestió del servei ho duu la mateixa empresa que té la
concessió del servei de menjador escolar.

Menjador escolar. El servei de menjador es dona de les 12.30 a les 14.30h. Arran dels problemes sorgits de la pandèmia,
s’ha baixat un 30%  d’usuaris en relació al curs passat. El fet de tenir horari de matí i horabaixa fa que es consolidi el
nombre de comensals diari, malgrat els divendres queden uns vint infants manco.

Per organitzar aquests serveis s’ha de tenir present les instruccions de Salut i d’Educació on s’especifica que s’han de
respectar els grups bimbolles aprovats per claustre i a la PGA i que han de seguir les mateixa normativa, mascareta,
rentar mans i distància que durant l'horari lectiu.

5. PLA D'AVALUACIÓ, SEGUIMENT I VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS.

Podem observar que els resultats acadèmics dels curs 2019’20 són més elevats que els del curs 2018’19, que no hi hagué



confinament i  sent també la mitjana més alta , 7’7,  d’aquests darrers nou cursos. Hem considerat que es dóna pel fet de
que a final de curs,  no vàrem  poder baixar nota i vàrem  partir de les notes del primer trimestre amb el criteris de
valorar positivament la participació de l’alumnat, les propostes de tasca i l’entrega dels treballs. També de cada any
treballam més a partir de propostes més competencials la qual cosa enriqueix  l’aprenentatge.

PRIMÀRIA







INFANTIL

Ens va mancar el treball des de març a juny per tal de poder treballar tots els continguts i completar processos.
El curs s’ha d’iniciar en la idea de partir de les proves inicials i de l’observació d’on es troba cada infant i el nivell grupal,
per tal de tenir present més que mai els processos d’aprenentatge dels infants i saber quines activitats, tallers s’oferten i
com s’oferten.



6. CONCRECIÓ ANUAL DELS DOCUMENTS INSTITUCIONALS, PLANS I PROJECTES DEL CENTRE

En el curs escolar 2020-21 trobam prioritari la revisió del Pla d’acollida, el Pla d’atenció a la Diversitat, Pla de Lectura i el
PEC.  Necessitam repensar quines actuacions realitzam i com duim la gestió com a centre i com a mestres de l’atenció a
la diversitat. Com organitzam el currículum i com acompanyam els infants és una manera de debatre i consensuar la
metodologia de centre.

Tenim present les propostes que  modifiquin alguns documents  arran del Pla de Contingència  i de les propostes que
sorgeixen a les sessions d’equip educatiu i d’avaluació.

Cal tenir present les aportacions de la comunitat educativa, famílies, alumnat i serveis escolars.

7. ANNEXOS.

Programacions nivell I, II i III

Pla d’Orientació. Pla de suport.


