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1. ESTUDI DEL CONTEXTE.

1.1. EL POBLE

1.1.1. SITUACIÓ, ESTRUCTURA I MEDI AMBIENT.

Sta. Maria del Camí té una extensió de 3.793 Ha. Limita amb els municipis de Bunyola, Alaró,
Consell, Sta. Eugènia, Palma i Marratxí. Es troba a 14 Km.  de Palma, en plena comarca del
Raiguer, a 202 m. d'altitud, a peu de la Serra de Tramuntana.

El terme municipal té forma allargada, de 12 Km de longitud i 3 d'amplària.

La carretera de Palma a Alcúdia travessa el terme municipal, si bé, des d'el 1994 l'autovia
Palma-Alcúdia ha tret molt el trànsit de l'interior del poble. Al Sud de la carretera, el terreny és
pla, calorós a l'estiu i fred a l'hivern. Al final d'aquesta zona s'hi aixeca el Puig de Son Seguí
de 310 m. d'alçària i té un espai  natural de protecció. Al Nord de la carretera el terreny
augmenta gradualment la seva altitud, té petits turons fins arribar a la Serra de Tramuntana.
El punt més alt d'aquesta dins el terme són 666 m. Tota és un espai natural protegit.

L'únic curs d'aigua significatiu és el torrent de Coanegra que neix a Orient, travessa tota la
vall del seu nom i desemboca en el torrent Gros. Quasi paral·lela al torrent hi ha una síquia
d'aigua, d'origen àrab, que aboca el seu sobrant d'aigua al torrent.

1.1.2. OFERTES DEL POBLE I LA SEVA RELACIÓ AMB L'ESCOLA.

a) Equipaments sanitaris.  

A Sta. Maria, com a quasi la totalitat dels pobles de la nostra illa, no hi ha hospitals; per tant,
en parlar d'assistència mèdica, parlarem sempre d'assistència primària i, en algunes
ocasions, d'assistència terminal.

A Santa Maria hi ha:
. Un PAC que funciona les 24h. i els caps de setmana.
A més hi ha consultes privades d'algunes especialitats.

Les activitats sanitàries relacionades amb l'escola són:
. Revisió mèdica als alumnes i vacunació pertinent.
. Col·laboracions puntuals als programes de sanitat.

Cal tenir en compte que no hi ha oculista ni otorinolaringòleg... que solen ésser les consultes
més habituals pels nins i nines en edat escolar. Això implica el desplaçament a Palma i, per
tant, la falta d'assistència a classe.

b) Equipaments esportius.  

A Santa Maria del Camí hi ha:
. Un Camp Municipal d'Esports que té:

• Pavelló cobert.
• Un camp de futbol amb gespa artificial
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* Dues pistes de basquet
* Dues pistes de tennis.
* Una piscina pública

Es realitzen les activitats esportives següents:
• Escola infantil de futbol.
• Escola infantil de bàsquet.
• Hi ha equips federats a diferents categories de futbol i bàsquet.
• Classes de natació (a l'estiu)
• Classes de tennis.
• Club ciclista.
• Altres activitats

Cal remarcar que hi ha una manca d'oferta en esports de sala: escacs, ping-pong, etc. i
també en un esport que es pot considerar base pels nins i nines en edat escolar: l'atletisme.
Per això creim que l'oferta hauria d'anar encaminada a cobrir aquestes mancances.

c) Entitats i activitats culturals.  

• Les ofertes culturals del poble són les següents:
• Biblioteca pública "Cas Metge Rei"
• Escola Municipal de Música
• Banda de Municipal de música.
• Factoria de so (Espai de formació musical...).
• Varies escoles de pintura.
• Escola de ball de bot.
• Escola d'Adults.
• Casal de Joves, on es fan activitats per infants, adolescents i joves.
• Cursets d'Educació Física per adults.
• Grup d'esplai
• Grup escolat
• Gimnàs privat.
• Acadèmies privades on s'ofereixen cursos de mecanografia, idiomes i informàtica.

A Santa Maria se celebren anualment festes populars, tals com:
• Festa dels Reis.
• Revetla de St. Antoni.
• Sa Rua.
• Fira d'abril.
• Festes de Sta. Margalida.
• Festes de Sta. Maria del Camí

A aquestes festes s'ofereixen activitats com colcades, foguerons, exposicions de pintura i
dibuix, fotografia, objectes antics, flors, productes agrícoles, artesanals, industrials,..., teatre
regional i conferències de temàtica variada. L'oferta és variada i té molta participació variada
també.

L'escola s'implica amb algunes d'aquestes festes: Reis, Sant  Antoni, Fira.

Cal dir que es queda, com a vestigi del pas dels Mínims pel poble, la tradició de fer llet
d'ametlla per a Nadal. Es fa sense cap finalitat econòmica i és una tradició molt arrelada.
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També hi ha al poble una forta tradició artesanal, en especial de roba de llengües i ceràmica.

Un altre tret molt important és el mercat dels diumenges.

Cal ressenyar la publicació de les revistes locals "Coanegra"  i "Quart Creixent", editades en
Català.

d) Assistència Social.  

Funciona des d'agost de 1989. En el mes de desembre del 1990 hi va haver un canvi
d'assistenta social. En principi funcionava amb un contracte de la Mancomunitat del Raiguer,
compartint el servei amb Alaró, però a partir del gener de 1995 aquest servei ja no es
comparteix amb Alaró.

Ofereixen un servei que atén els casos individuals amb necessitats concretes. L'horari
d'atenció al públic és diari de 9 h. a 15 h..

Hi ha un servei d'ajuda a domicili, que atén casos de la Tercera Edat, minusvàlids i famílies
amb problemes.

Els problemes de les famílies que acudeixen al Servei d'Assistència Social són: laborals, de
vivenda, relacionals, econòmics i de manca d'integració

Aquest servei i l'escola col·laboren en els casos d'absentisme, problemes familiars, etc. A més
l'Ajuntament té un/a psicòleg contractat/da dins l'àmbit de serveis socials al nostre centre per
atendre casos de famílies amb situacions desfavorides i també prestar servei psicològic a
altres tipus de casos que siguin sol·licitats pel professorat o per la família.

e) Educació.  
• Escoleta infantil municipal
• Escoletes privades.
• Dos centres educatius: el nostre on s'imparteixen les etapes d'educació infantil i

primària, i el centre concertat Ramon Llull, que a més s'hi imparteix l'ESO
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1.1.3. ECONOMIA.

La població de Santa Maria està dedicada bàsicament al sector serveis i a la construcció.
Gran part de la població treballa a Ciutat, degut a la proximitat a Palma i a les bones
comunicacions el poble s'ha convertit amb un poble dormitori.

Santa Maria, encara no fa molts d'anys, era un poble eminentment agrícola i ramader. Té
dues zones ben diferenciades, una cap el nord de clima calent, on es cultiven ametllers i
garrovers, i una altra al sud coneguda com "Es Vinyet" on es cultiva vinya, que produeix un
percentatge molt elevat del raïm per fer el vi negre que ha obtingut la denominació d'origen
de Binissalem.

Tan sols donen feina dos vivers de plantes que hi ha i pel que fa a la indústria, cal dir que és
molt escassa.

Hi ha tallers  de reparació d'automòbils, ferreria, fusteria, pell, ceràmica, etc. però
generalment són petits i amb poca oferta de treball.

Pel que fa al comerç, hi ha bastants establiments, la major part a la carretera, però són
explotacions familiars. Molts d'ells dedicats a la restauració (cafès, restaurants, etc.)

Degut a la situació geogràfica i al pla d'ordenació del municipi s'ha construït i s'està construint
molt, això ha suposat un gran creixement de la població escolar, amb famílies que no són del
poble i estrangers.

Com a conseqüència, creim que és tasca de l'escola, el crear consciència de poble i
fomentar la participació activa dels nins en les activitats que s'organitzin.

1.1.4.  POBLACIÓ.

a) Estudi estadístic de la població.  

Dins de la dècada dels 90 molts la població de Sta. Maria ha sobrepassat els 4.000 habitants.
Segons les dades demogràfiques de l'Institut Balear d'Estadística, l'evolució de la població
des de 1986 és la següent:

1990----------------4186 h.
               1994----------------4333 h.

2000----------------4740 h.
2004----------------5103 h.
2006----------------5.497 h

Durant els darrers anys de la dècada dels 90 i sobretot a partir de l'any 2000 ha augmentat
molt la natalitat, com a conseqüència de l'augment de població, i conseqüentment ha
augmentat molt l'alumnat del nostre centre.

b)Situació lingüística.  

Les dades de situació lingüística de les famílies es pot veure al Projecte lingüístic de centre,
en una enquesta feta al curs 2.004-05.
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1.2. L'ESCOLA

1.2.1. UBICACIÓ.

L'escola està situada a la sortida del poble, a la carretera de Pòrtol. Encara que allunyada del
centre de la vila, en poc temps, fins i tot pels més petits, es pot arribar fàcilment als serveis
que ofereix el poble (zona central, places, estació, comerços, tallers, entitats culturals, etc.)

Per la seva ubicació, l'escola té fàcil accés a l'entorn natural (camps d'ametllers, pinars,
vinyes, etc.) molt aprofitats per a l'observació de la natura d'una manera molt vivencial.

1.2.2. EDIFICI.

Estrenat al setembre de 2009, reuneix les condicions adequades.
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És un edifici de doble planta. A la primera, a la part sud, es situa una zona amb les 6 aules
d'Educació Infantil, el seu pati i l'aula de psicomotricitat. A la zona nord s'ubiquen  les aules
del primer cicle, el pavelló, la cuina i el menjador, just al costat del pati d'Educació Primària.
Al centre hi ha una aula polivalent, la sala de professors i despatxos. També hi ha un tercer
pati

Els passadissos són amples, el que possibilita emprar-los no sols com espai d'accés, sinó
també com expositors (cada aula té el propi).

L'entrada serveix també com a espai de comunicació amb els pares, mitjançant els
expositors de suro.
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1.2.3. L'ALUMNAT

La capacitat del centre es de 450 alumnes, del quals 150 són d'Educació Infantil i 300
d'Educació Primària. La procedència d'aquest alumnat és majoritàriament del mateix  poble,
excepció d'alguns alumnes del terme de Marratxí assignats al centre des de l'oficina
d'escolarització.

La majoria són de nacionalitat espanyola. Depenent de les circumstàncies puntuals de cada
curs, el % d'alumnes immigrants és baix, al voltant del 5 % i sense que domini una
nacionalitat en especial.

Les dades sobre la situació sociolingüística de les famílies del centre s'actualitzen
periòdicament al Projecte Lingüístic de Centre. En el darrer estudi assenyalaven que, dins
l'àmbit familiar, un 75% de l'alumnat utilitzaven el català, un 30% el castellà i el 5% restant
altres llengües. Pel que fa a la llengua utilitzada per l'alumnat per a relacionar-se amb els
companys, un 90% utilitza el català de forma habitual.

Pel que fa a la comprensió del català per part de les famílies, només un 7 % afirmava tenir
un nivell de comprensió baix i un 1% no ho comprenia gens. 
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2. TRETS DISTINTIUS DEL NOSTRE CENTRE

2.1. PRINCIPIS GENERALS.

a) CONFESSIONALITAT.

La formació estarà emmarcada dins del respecte al pluralisme ideològic, polític, moral i
religiós. El Centre es declara quant a les creences religioses com a Aconfesional.

b) LLENGUA D'APRENENTATGE I VEHICULAR.

Ell centre utilitza com a Llengua vehicular i d'ensenyament el català, amb la finalitat d'educar
no tan sols l'aprenentatge i l'ús, sinó també l'actitud vers el català. (veure projecte lingüístic
de centre)

c) LINEA METODOLOGICA.

Pretenem una formació personalitzada, que propicii una educació integral dels nostres
alumnes quant a coneixements, destreses i valors.

Desenvolupament de les capacitats creatives i de l'esperit crític.
 

El nostre sistema educatiu està basat en el coneixement dels infants i dels seus interessos, i
a la vegada, arrelat en el propi medi.

Seguirem una metodologia activa, respectant la diversitat, afavorint l'autonomia i basada en
l'aprenentatge significatiu.

d) COEDUCACIO:

Educam per a la igualtat efectiva de drets entre sexes, el rebuig a tot tipus de discriminació i
el respecte a totes les cultures.

e) PLURALISME I VALORS DEMOCRATICS

Pretenem una formació basada en el respecte als drets i llibertats fonamentals dins dels
principis democràtics de convivència. Obert a la participació democràtica de tots els
estaments de la nostra comunitat educativa.

f) FORMACIÓ INTEGRAL.

Pretenem la formació integral de tots els nins i nines per tal que assoleixin un nivell de
competència que els permeti desenvolupar-se com a futures persones adultes.
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2.2. PRINCIPIS EDUCATIUS I METODOLÒGICS.

• Escola arrelada al medi natural, social, cultural...

• Educació que fomenti la formació integral de la persona quan a coneixements,
destreses i valors.

• Potencialitzar la comunicació i la relació.

• Utilitzar l’interacció entre les persones com a eina d’aprenentatge i de formació.

• Respecte a la diversitat cultural, social, econòmica, ètnica, ideològica, religiosa...

• Escola centrada en els infants, partint dels seus interessos, possibilitats, ritme
personal...

• Aprenentatge significatiu, amb consciència de pràctic i útil.

• Afavorir l’autonomia personal.

• Metodologia positiva, partint de l’optimisme, tolerància, crítica....

• Afavorir l’autoestima dels alumnes, fent que es tengui una imatge pròpia positiva i
crítica.

• Educació activa, potenciant els recursos que possibilitin el major grau possible
d’autonomia personal.

• Utilització de recursos lúdics i de les TIC com a eina formativa.
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3. FINALITATS, OBJECTIUS GENERALS I ADAPTACIÓ A LES COMPETÈNCIES 
BÀSIQUES.

3.1. EDUCACIÓ INFANTIL

Finalitats 
1. Contribuir al desenvolupament físic, emocional, afectiu, social i intel·lectual dels infants.
2. Atendre progressivament al desenvolupament afectiu, al moviment i als hàbits de
control corporal, a les manifestacions de la comunicació i del llenguatge, a les pautes
elementals de convivència i relació social, així com al descobriment de les
característiques físiques i socials del medi en què viuen. Facilitar que els infants elaborin
una imatge positiva i equilibrada de si mateixos i que adquireixin autonomia personal. 

 Objectius.  Contribuir a desenvolupar en els infants les capacitats que els permetin: 
a) Descobrir i conèixer el propi cos i el dels altres, les seves possibilitats d’acció i
aprendre a respectar les diferències. 
b) Observar, explorar i reflexionar sobre el seu entorn familiar, natural i social, mantenint
una actitud de curiositat respecte d’això i un esperit crític, tenint en compte el nivell
maduratiu dels infants. 
c) Adquirir progressivament autonomia en les activitats habituals i en l’organització de les
seqüències temporals i espacials quotidianes. 
d) Desenvolupar les seves capacitats afectives i actuar cada cop amb més seguretat i
confiança en si mateixos. 
e) Relacionar-se positivament amb els altres i adquirir progressivament pautes elementals
de convivència i de relació social, així com exercitar-se en la resolució pacífica de
conflictes. 
f) Desenvolupar habilitats comunicatives en diferents llenguatges i formes d’expressió: 
- Iniciar-se en la comunicació en una llengua estrangera. 
- Iniciar-se en la lectura i l’escriptura, en el moviment, el gest, el ritme i en els llenguatges
visual, artístic i musical. 
- Iniciar-se en les habilitats relacionades amb les tecnologies de la informació i de la
comunicació. 
g) Iniciar-se, desenvolupar i adquirir habilitats logicomatemàtiques. 
h) Gaudir de les manifestacions culturals presents a l’entorn, conèixer les més
identificatives de les Illes Balears i respectar les d’altres llocs. 
i) Adoptar hàbits bàsics de salut corporal i alimentària. 
j) Desenvolupar globalment les capacitats cognitives, sensorials, motrius i de
reconeixement i construcció de les emocions mitjançant el joc i el moviment. 

3.2. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Durant l'Etapa d'Educació Primària, l’acció educativa es basa en el principi de l’educació
personalitzada i de l’orientació permanent, procurant la integració de les diferents
experiències i aprenentatges de l’alumnat i adaptant als seus ritmes de treball, per tal de
garantir una progressió satisfactòria de tot l’alumnat d’acord amb les capacitats i els
interessos de cadascú. 

Així, l’acció tutorial ha d’orientar el procés educatiu individual i col·lectiu de l’alumnat. 
treballant de forma integral els valors que sustenten l’educació per a la democràcia i per al
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coneixement i la pràctica dels drets humans; l’educació moral i cívica; l’educació per a la
igualtat d’oportunitats; l’educació per a la pau, per a la igualtat dels drets i deures de les
persones, per a la interculturalitat i per a la construcció europea; l’educació ambiental i del
consumidor; l’educació viària, com també l’educació per a la salut i l’educació sexual.

Finalitats 

a) Aconseguir el desenvolupament individual de les capacitats cognitives, motrius,
d’equilibri personal, de relació i d’inserció social que li permeti actuar amb autonomia als
àmbits familiar, escolar i social amb què es relaciona, mitjançant una formació comuna a
tots els infants. 
b) Adquirir els elements bàsics de la cultura, els aprenentatges relatius a l’expressió i la
comprensió oral i escrita, a la lectura, a l’escriptura, al càlcul, a la geometria i al
raonament lògic, i a l’expressió gràfica, artística i corporal. 
c) Aconseguir una interacció progressiva amb el medi amb una actitud positiva i de
respecte. 
d) Adquirir la consciència de pertànyer a la comunitat de les Illes Balears i valorar les
actituds solidàries i no discriminatòries, per tal d’assumir els deures i exercir els drets com
a ciutadans i ciutadanes. 

Objectius 

a) Conèixer els valors i les normes de convivència per actuar d’acord amb aquestes,
preparar-se per a l’exercici actiu de la ciutadania i respectar els drets humans, així com el
pluralisme propi d’una societat democràtica. 
b) Desenvolupar una actitud responsable i solidària que afavoreixi un clima propici per a
la llibertat personal, l’aprenentatge i la convivència. 
c) Desenvolupar hàbits de treball individual i col·lectiu, d’esforç i de responsabilitat en
l’estudi així com actituds de confiança en si mateix, sentit crític, iniciativa personal,
responsabilitat, curiositat, interès i creativitat en l’aprenentatge. 
d) Adquirir habilitats per a la prevenció i la resolució pacífica de conflictes, que li permetin
actuar amb autonomia en l’àmbit familiar i domèstic, així com en els grups socials amb els
quals es relaciona. 
e) Conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències entre les
persones, la igualtat de drets i oportunitats de dones i homes, i la no-discriminació de
persones amb discapacitat. 
f) Conèixer i utilitzar adequadament la llengua catalana i la llengua castellana, tant
oralment com per escrit, de manera que puguin ser emprades com a llengües de
comunicació i d’aprenentatge. 
g) Adquirir la competència comunicativa necessària en una llengua estrangera per
desenvolupar-se en situacions quotidianes. 
h) Adquirir l’hàbit de la lectura com una via d’accés a la informació, al coneixement i al
plaer. 
i) Conèixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la història, el patrimoni
artístic i cultural, especialment els corresponents a les Illes Balears i els dels altres
territoris de parla catalana, reforçant així el sentiment de pertinença a l’àmbit cultural i
lingüístic català, i entendre la diversitat lingüística i cultural com un dret dels pobles i dels
individus. 
j) Valorar la tasca ben feta com a condició necessària per a l’aprofitament eficaç dels
aprenentatges. 
k) Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques i iniciar-se en la resolució de
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problemes que requereixin la realització d’operacions elementals de càlcul, coneixements
geomètrics i estimacions, així com ser capaços d’aplicar-los a les situacions de la vida
quotidiana. 
l) Conèixer i valorar l’entorn natural, social i cultural i així contribuir a despertar actituds i
hàbits positius per aplicar-los a l’entorn immediat i mediat. 
m) Iniciar-se en la utilització de les tecnologies de la informació i de la comunicació i
desenvolupar un esperit crític davant els missatges que rep i elabora. 
n) Iniciar-se en la valoració i en la producció de les diverses manifestacions artístiques,
com a mitjà d’expressió i comprensió per desenvolupar la sensibilitat estètica i la
comunicació en aquests llenguatges. 
o) Valorar la higiene i la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, respectar les
diferències i utilitzar l’educació física i l’esport com a mitjans per afavorir el
desenvolupament personal i social. 
p) Conèixer i valorar els altres éssers vius i adoptar maneres de comportament que
afavoreixin la seva cura. 
q) Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les
relacions amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als prejudicis de
qualsevol tipus i als estereotips sexistes. 
r) Adquirir els elements bàsics d’una correcta educació viària i actituds de respecte que
incideixen en la prevenció d’accidents de tràfic. 

3.3. ADAPTACIÓ A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Entenem per competència la capacitat d'utilitzar els coneixements i les habilitats, de
manera transversal i interactiva en contextos i situacions que requereixen la intervenció de
coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que impulsa la comprensió, la reflexió i
discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.

A través de la participació activa en projectes, tasques i situacions reals que plantegen un
problema o qüestió a resoldre amb el qual hi ha una implicació afectiva. Una situació real
que requereix un procés d'anàlisi per decidir quines són les maneres de procedir més
adequades i quins són els coneixements i procediments necessaris per portar-les a
terme. I tot això en contextos socials en què cal entendre's i col·laborar amb altres
persones. 

L'aprenentatge de les estratègies i competències requereix múltiples oportunitats i
situacions reals i és un procés complex que segueix un ritme i uns camins individuals. Per
tant hem de planejar situacions que siguin vives, que tinguin sentit ara i que ens permetin
estar presents.

Es planteja la necessitat que els/les alumnes  i els/les professors/es trobem una finalitat
clara a les activitats plantejades.

La programació de les unitats didàctiques és un instrument flexible, obert, en construcció
perquè:
-S'ha de contextualitzar en funció de les necessitats educatives de l'alumnat a qui va
adreçada.
-A mesura que es va construint es va autorregulant perquè tingui coherència interna.
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4. AVALUACIÓ A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA.

L’avaluació de l’alumnat es concep com un procés que s’ha de dur a terme de forma
contínua i personalitzada. És, per tant, un punt de referència per a l’adopció de les
corresponents mesures d’atenció a la diversitat, per a l’aprenentatge de l’alumnat i la
millora del procés educatiu. 

Criteris generals.
1. L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat d’educació primària ha és contínua i
global i té en compte el progrés dels alumnes en el conjunt de les àrees del currículum en
relació a les competències bàsiques.
2. L’avaluació té un caràcter formatiu, regulador i orientatiu del procés educatiu per
proporcionar informació als mestres, als alumnes i a la seves famílies. Possibilita la millora
tant dels processos com dels resultats de la intervenció educativa.
3. Avaluam l’aprenentatge de l’alumnat, el procés d'ensenyament i la pràctica docent en
els termes establerts en l'ordre de la Conselleria d'Educació i Cultura del 22 de desembre
de 2008.
4. L’avaluació de cada àrea es du a terme tenint en compte els diferents elements del
currículum: objectius, competències bàsiques, continguts, mètodes pedagògics i criteris
d’avaluació establerts en el Decret 72/2008, i concretats en les programacions
didàctiques.
5. Els criteris d’avaluació de les diferents àrees són referent fonamental per valorar tant el
grau d’adquisició de les competències bàsiques com el de consecució dels objectius.

Avaluació inicial
1. Al començament de cada cicle s’ha de dur a terme una avaluació inicial de l’alumnat de
cada grup, coordinada pel tutor o tutora, per detectar el grau de desenvolupament de les
competències bàsiques. L’avaluació inicial s’ha de realitzar també a l’alumnat
d’incorporació tardana.
2. L’equip de cicle ha de determinar el contingut i la forma d’aquesta avaluació inicial,
d’acord amb els criteris generals del centre.
3. Aquesta avaluació ha de ser el punt de referència de l’equip docent a l’hora de prendre
decisions relatives al desenvolupament del currículum, concretat en les programacions
didàctiques, i  adequar-les a les característiques i als coneixements de l’alumnat.
4. L’equip de cicle, com a conseqüència del resultat d’aquesta avaluació, ha d’adoptar les
mesures pertinents de suport per a l’alumnat que ho necessiti o d’adaptació curricular per
a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu.
5. L’equip de cicle s’ha de reunir en sessió d’avaluació i el coordinador del cicle ha
d’aixecar acta del desenvolupament de la sessió, en la qual ha de fer constar els acords
presos i les decisions adoptades

Funcions del tutor/a.
El tutor o tutora d’un grup d’alumnes té la responsabilitat de coordinar l’avaluació dels
processos d’ensenyament i d’aprenentatge. També és el responsable de l’orientació
personal dels alumnes, amb el suport, si escau, de la persona responsable d’orientació
del centre i de l’equip directiu.

Ha de informar a la família tant del procés d’aprenentatge com dels aspectes de
desenvolupament de l'alumnat. Aquest ha de conèixer els procediments de l’avaluació així
com els continguts que s'avaluaran en cada moment. Això ha de permetre ajudar-los a
regular el seu aprenentatge. Igualment se n’informarà els seus pares o tutors.
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Informació a les famílies.
Per tal de coordinar actuacions amb les famílies per al seguiment tant del procés
d’aprenentatge com dels aspectes de desenvolupament personal, de convivència i
cooperació, i d’orientació acadèmica es duran a terme les següents actuacions:
– Reunió general amb els pares/mares/tutors a principis de curs.
– Una entrevista personal amb cada família, com a mínim, durant cada curs.
– Informe trimestral escrit d'avaluació.
– Informació oral i escrita de l'avaluació final.
– Periòdicament es passaran a signar a les famílies treballs escrits o controls realitzats

per l'alumnat i que tenguin incidència en l'avaluació de les diferents àrees.

Atenció a la diversitat.
L’avaluació dels aprenentatges de l’alumnat ha de ser individualitzada. L’avaluació de
l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu s’ha de regir per la mateixa
normativa que la de la resta d’alumnes. Els criteris d’avaluació establerts en les seves
adaptacions curriculars són el referent per valorar tant el grau de desenvolupament de les
competències bàsiques com el de consecució dels objectius.

En el procés d’avaluació contínua, quan el progrés d’un alumne o alumna no sigui
l’adequat, s’han d’establir mesures de reforç educatiu. Aquestes mesures es poden
adoptar en qualsevol moment del curs, i s’han d’adreçar a garantir l’adquisició dels
aprenentatges imprescindibles per continuar el procés educatiu

Criteris generals de promoció.
Primer Cicle: 
– Haver adquirit el mínims establerts pel cicle en competència lingüística.
– No tenir més de dues matèries avaluades “Insuficient”
Segon i tercer cicle:
– Haver adquirit el mínims establerts pel cicle respectiu en competència lingüística.
– No tenir més de dues matèries avaluades “Insuficient” i com a màxim una d'elles

instrumental.

Pla específic per a alumnes que no promocionen.
Donat el cas que algun alumne/a no promocioni, a la finalització del cicle, el tutor o tutora
organitzarà juntament amb el professorat que consideri necessari un “pla específic de
suport” on es tendran com a mínim les següents consideracions:
– Valoració dels objectius aconseguits i no aconseguits.
– Anàlisi de les dificultats trobades durant el darrer curs en relació al procés

d'aprenentatge..
– Descripció de les actuacions específiques de suport duites a terme (adaptacions,

reforç, ...)
– Valoració de les previsibles repercussions (positives o negatives)
– Relació de les necessitats específiques de suport que es creguin necessàries.
– Proposta d'actuacions per el proper curs.
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5. OPCIÓ ALTERNAIVA A LA RELIGIÓ

Decret 72/2008, de 27 de juny de 2008, pel qual s’estableix el currículum de
l’educació primària a les Illes Balears 

Disposició addicional única 
Ensenyaments de religió

1. Els ensenyaments de religió s’inclouen en l’educació primària d’acord amb allò que
estableix la disposició addicional segona de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació. 

2. La Conselleria d’Educació i Cultura garantirà que, a l’inici de cada curs, els pares o
tutors dels alumnes puguin manifestar la seva voluntat que aquests rebin o no
ensenyaments de religió. 

3. Els centres docents han de disposar les mesures educatives perquè els alumnes, els
pares o tutors dels quals hagin manifestat la seva voluntat de no cursar ensenyaments de
religió, rebin l’atenció educativa adequada, a fi que l’elecció d’una opció o l’altra no suposi
cap discriminació. Aquesta atenció, en cap cas no ha de comportar l’aprenentatge de
continguts curriculars associats al coneixement del fet religiós ni a qualsevol àrea de
l’etapa. Les mesures organitzatives que disposin els centres han de ser incloses en el seu
projecte educatiu perquè pares, tutors i alumnes les coneguin amb anterioritat. 

4. El currículum de l’àrea de religió catòlica és l’establert per l’Ordre ECI 1957/2007, de 6
de juny, per la qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments de religió catòlica
corresponents a l’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria
(BOE núm. 158 de 3 de juliol). El currículum de les altres confessions religioses amb les
quals l’Estat ha subscrit acords de cooperació és competència de les autoritats religioses
corresponents. 

5. L’avaluació de l’àrea de religió catòlica s’ha de realitzar en els mateixos termes i amb
els mateixos efectes que la de les altres àrees de l’educació primària. L’avaluació de
l’ensenyament de les diferents confessions religioses s’ha d’ajustar als criteris establerts
en els acords de cooperació subscrits per l’Estat espanyol. 

6. Amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat i la lliure concurrència entre tot l’alumnat,
les qualificacions que s’hagin obtengut en l’avaluació dels ensenyaments de religió no
s’han de computar en les convocatòries en què hagin d’entrar en concurrència els
expedients acadèmics. 

Opció religió/activitats alternatives

Els pares dels alumnes que es matriculen per primera vegada a Primària han d'optar entre
classes de Religió o activitats alternatives en el moment de la matrícula. Igualment
l'alumnat que passa d'Educació Infantil a primer de Primària ha de comunicar l'opció
durant la segona quinzena de maig (es passarà una circular a tots els alumnes de P5).
Durant la primera setmana de cada curs es pot comunicar al tutor/a si es vol canviar
d'opció. Si no hi ha cap comunicació es queda amb la mateixa del curs anterior.
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Mesures organitzatives d'atenció educativa pels alumnes que no cursen religió

1. L’elecció d’una opció o l’altra no ha de suposar cap discriminació.
2. A l'hora d'escollir opció, informar a les famílies que les programacions són per cicle

complet. Així,  és aconsellable no canviar d'opció fins acabat el cicle.
3. No comportar l’aprenentatge de continguts curriculars associats al coneixement del 

fet religiós ni a qualsevol àrea de l’etapa.
4. No dur a terme treballs relacionats amb la resta de matèries (exercicis, deures, 

etc.)

Proposta activitats.

– Lectures d'articles, contes o qualsevol tipus de narracions.
– Treballs per fer dins classe sobre aquestes lectures: esquemes, dibuixos, comentaris, 

petits resums,...
– Lectures de notícies de premsa amb comentaris col·lectius.
– Expressió oral amb exposicions, per part dels alumnes, de temes actuals del seu propi 

interès o d'altres proposat per les mestres..  
– Debats sobre temes d'actualitat.
– Recerca de valors, sentiments,... dins qualsevol lectura individual o en grup.
– Treballs de dramatització.
– Jocs didàctics de llengua, matemàtiques, ... (1r. cicle)
– Qualsevol altra activitat que no contradigui els quatre primers punts.
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