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1.- Diagnòstic inicial. 
 
1.1.- Modificacions en el context del centre. 
 

Espais i materials ➔ L’aula petita del passadís del primer bloc de primària es una aula de primer, l’espai 
matemàtic es trasllada a una de les aules del darrer bloc de primària.  

➔ El hall d’EI continua com espai matemàtic. 
➔ L’antiga sala de psicomotricitat d’EI és l’aula de 6è B d’EI. 
➔ L’aula d’informàtica és una aula de sisè d’EP 
➔ L’aula de psicomotricitat continua a la part posterior del menjador. 
➔ Utilitzam el poliesportiu Toni Peña per a sessions d’educació física i altres activitats. 
➔ S’ha habilitat l’antic quartet de l’APIMA per fer desdoblaments d’anglès. 

Matrícules ➔ Aquest curs escolar començam amb tres grups de 4t d’EI. 
➔ Tenim quatre grups triplicats: 4t d’EI, 6è d’EI, 3r EP i 4t EP 

Recursos humans ➔ La plantilla per aquest curs escolar és completa de dia 10 de setembre. 
➔ Aquest curs hem augmentat la plantilla amb dos mestres (tenim 1 mestre més de primària i                

1 PT més en plantilla).  
➔ Aquest curs disposàvem a inici de curs de tres Auxiliars tècniques educatives, del dia 7               

d’octubre s’ha recol·locat una de les ATEs i ens hem quedat amb 2. 
➔ Tenim una mestra amb reducció de majors de 55 anys. 
➔ L’orientadora forma part de la nostra plantilla i intervé al nostre centre 3 dies (de dilluns a                 

dimecres). 
➔ Disposam de la figura de l’auxiliar administrativa tres dies a la setmana (dilluns, dimecres i               

divendres). 

    
  



1.2.- Conclusions globals extretes de la memòria del curs anterior. Propostes de millora. 

Àmbit Propostes de millora 

Organitzatiu i de 
funcionament 

● Festes: Continuar amb l’organització de les festes que tenen la valoració positiva i treballar amb aquells 
aspectes que cal millorar.  

● Menjador: revisar funcionament espai de natura i contracte amb La Productora. 
● Continuar amb les comunitats d’aprenentatge i voluntariat educatiu. 
● EI: Afegir l’ambient d’artística. 
● Revisar observacions especialistes dels horaris d’EI. 

Pedagògic Acadèmic i 
curricular 

● EI: s’afegirà la unitat didàctica de l’ambient d’artística. 
● 1r C: Acabar les programacions d’aula vinculades als estàndards. Establir propostes que ens ajudin a crear 

instruments d’avaluació. Sol.licitar assessorament que ens ajudi a assolir l’objectiu. 
● 2n C:Programacions d’aula. 
● PdD: Fer la III jornada d’escola guapa i donar facilitats per aplicar els criteris acordats aquest curs escolar 

referents a l’estètica i l’adquisició de material nou. 
● PdD:  organitzar més debats pedagògics a nivell de claustre. 
● Consolidar l’ús de l’aula de matemàtiques i treure’n el màxim profit per tal de millorar els resultats                 

acadèmics. 
● Llevar el llibre de text de llengua castellana fins a quart curs. Continuar elaborant i actualitzant les                 

programacions de llengua catalana i castellana. 
● Millorar de la coordinació de l’equip educatiu que té l’alumnat amb RE o ACI. (Revisar i modificar les                  

accions per a la seva consecució). 
● Seguir amb la formació de dinamització lingüística. Respectar fer formacions diversificades. 

Projectes institucionals i 
plans de centre 

● PdD: Continuar amb la revisió anual de documents. Aquest curs revisar ROF i Pla d’Acció tutorial. 
● Establir més moments de debat pedagògic. 

Participació i aportacions de 
la comunitat educativa 

● Continuar treballant en equip amb APIMA i comunitat educativa.  

Recursos humans i materials ● Veure estat de les instal·lacions. 

 
 



Es tendran en compte totes les propostes de la memòria i s'intentarà donar resposta a totes les necessitats reflectides per a millorar, sobretot, l'atenció                        
als alumnes. Per altra banda, es faran les peticions necessàries tant a Conselleria com a l'Ajuntament de Felanitx en quant a millora d'espai,                       
instal·lacions i mancança de recursos humans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.- Objectius específics  per al curs 2019 – 2020 i mesures per assolir-los. 
Veure Annex 1. “Annex PGA” 
 
3.- Organització general del centre. 
3.1.- Organització dels recursos humans 
 

TUTORIES 

 
EDUCACIÓ INFANTIL 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

PRIMER CICLE SEGON CICLE 

4t EI A Joana Barceló 1r A EP Maria Francisca Vicens 4t A EP Neus Segura 

4t EI B Maria Gomila 1r B EP Vicenta Sierra 4t B EP Francesca Llull 

4t EI C Cristina Chaparro 2n A EP Maria Àngels Vera 4t C EP Jaume Gomila 

5è EI A Isabel Martín 2n B EP Maria Adrover 5è A EP Gonzalo Santos 

5è EI B Bel Maria Oliver 3r A EP Patricia Romero 5è B EP Jordi Joan Sastre 

5è EI A Margalida Mas 3r B EP Margalida Serra 6è A EP Apol·lònia Vicens 

6è EI B Catalina Albons 3r C EP Aina Martínez 6è B EP Xisca Nadal 

6è EI C Maria Antònia Perelló     

Mestra +1 Margalida Barceló     

Mestra +2  Cristina Oliver     

 
 
 
 



ESPECIALISTES 

Especialitat Mestre/a Adscripció. 

Música Apol·lònia Albons 1r cicle 

Maria Adrover tutora 1r cicle 

Anglès Maria Adrover 
Marc Cuartero 
Carmen Pérez 

1r cicle 
2n cicle 
Educació Infantil 

Educació Física Patricia Romero 
Francesca Llull 
Bel Ramis 

tutora 1r cicle 
tutora 2n cicle 
2n cicle 

Audició i Llenguatge Antònia Munar 
Maria del Mar Segura 

2n cicle 
Educació Infantil 

Pedagogia Terapèutica Maria del Mar Vallès 
Xisca Caldentey 

1r cicle 
Educació Infantil 

Religió Ana Maria Forns 1r cicle 

Educació Primària Cati Duran 
Xisca Riera 
Elisabet Rosselló 

2n cicle 
2n cicle 
1r cicle 

Auxiliars tècnics educatives Àngels Oliver 
Raquel Tarancón 

2n Cicle 
Educació Infantil 

Fisioterapeuta Margalida Solivellas --- 

Orientadora Marina Monserrat 2n cicle 

 
 



COMISSIÓ DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA 

Educació Infantil Margalida Barceló 

Primer cicle Aina Martinez 

Segon cicle Antònia Munar 

Equip de suport Maria del Mar Segura 

EOEP Marina Monserrat (orientadora) 
Manuela Contreras (PTSC) 

Equip directiu Francisca Caldentey 
Elisabet Rosselló 

 

COMISSIONS 

Comissió  Membres 

Comissió de festes Apol·lònia Albons, Maria Adrover, Isabel Martin, Maria 
Àngels, Xisca Caldentey. 

Comissió pati Bel Ramis, Apol.lònia Albons, Bel Rosselló. 

Comissió de biblioteca Cristina Oliver,  Cati Duran, Apol·lònia Vicens 

Comissió ambiental Catalina Albons, Marga Serra i Kika Llull 

Comissió de convivència i coeducació Neus Segura, Xisca Nadal i Mar Vallès 

Comissió TIC Gonzalo Santos, Maria Adrover i Marc Cuartero 

Llibres Ajuntament Xisca Nadal 

CNL Maria Antònia Perelló, Bel Rosselló, Xsca Caldentey 

 



 

CONSELL ESCOLAR 

Mestres Apol·lònia Albons 
Joana Barceló 
Xisca Nadal 
Bel Maria Oliver 
Isabel Martin 

Pares Cati Oliver 
Eva Matemales 
Miquel Obrador 
Margalida Adrover 

Ajuntament de Felanitx Isabel Montero 

APIMA Maria Àngels Julià  

Personal no docent Joan Duran 

Equip directiu Francisca Caldentey 
Xisca Riera 
Elisabet Rosselló 

 
Aquest curs es faran reunions periòdiques de les comissions i hi participaran un membre de l’APIMA i un pare del consell escolar. Volem millorar la                         
coordinació i fer més presents les accions de totes les comissions dins tot el nostre centre.  



3.2.- Calendari i horari general. 
 
El calendari escolar del nostre centre ve marcat pel que dicta la Conselleria d’Educació i Universitat amb l’inici i acabament de les classes, les vacances                         
escolars i dies festius. 
 
Els dies no lectius de lliure elecció aprovats pel Consell Escolar Municipal i pel claustre de mestres són: 

➔ 4 de novembre de 2019 
➔ 27 de febrer de 2020 
➔ 2 de març de 2020 
➔ 4  de maig de 2020 

 
HORARI NO LECTIU: El centre ofereix el servei d’ESCOLETA MATINERA: L’horari és de 7 hores a 9 hores. 
 
MENJADOR: El servei de menjador és de 14 hores a 16 hores de dilluns a divendres (del mes d'octubre a maig de 15 -16h de dilluns a dijous al centre                              
hi ha un mestre de torn, els mesos de setembre i juny hi ha una monitora). L'horari de venda de tiquets de menjador és cada dia de 08:50 h a 09:30                               
hores i els dilluns de 16:00 a 18:00 hores. 
 
HORARI LECTIU: l’horari escolar és de 9 -14h. Les portes d'entrada exteriors s'obrin a les 8:55 i es tanquen a les 9:20 hores. Per a recollir l'alumnat                           
s'obrin les portes de l'escola a les 13:50 hores. 
Les sessions de classe/esplai amb els alumnes es distribueixen de la següent manera a tota l'escola: 

● Sessió 1: 09:00 – 10:00 
● Sessió 2: 10:00 – 11:00 
● Esplai: 11:00 – 11:30 
● Sessió 3: 11:30 – 12:30 
● Sessió 4: 12:30 – 13:15 
● Sessió 5: 13:15 – 14:00 

 
Durant el curs es fan dues modificacions a l’horari lectiu: 

● Període d'adaptació alumnat de 4t d'Educació Infantil: d'acord amb les instruccions de Funcionament dels centres públics per al curs 2019 –                     
2020 es va fer un projecte del d’aquest període. 

● Sa Rueta: L'horari lectiu és de 9 a 13 hores. A les 15 hores ens tornam trobar a l'escola per començar la desfilada pel poble (en cas de pluja es                              
fa al poliesportiu Toni Peña). 



HORARI DEL PROFESSORAT: 
L'hora de dedicació exclusiva del professorat és cada dilluns de 14:00 hores a 18:00. L’hora d’atenció a famílies s’organitzarà de la següent manera: 
 DILLUNS 

8 -9 Ma del Mar Segura, Vicenta Sierra i Ma Francisca Vicens 

15-16 Gonzalo Santos 

17-18 Xisca Nadal i Apol·lònia Albons 

18-19 Cristina Chaparro, Cati Albons, Ma Antònia Perelló i Cati Duran 

 

 DIMARTS 

8 -9 Cristina Oliver, Maria Adrover Ginard, Ma Àngels Vera 

14-15 Maria Adrover  - Marc Cuartero -  Isabel Martin - Bel Mª Oliver - Margalida Barceló - Maria Gomila -  Joana Barceló - Jordi Sastre - Xisca 
Riera - Bel Rosselló - Francisca Caldentey  

 

 DIMECRES 

8 -9 Bel Ramis, Apol·lònia Ma Vicens, Antònia Munar, Bel Maria,  

9-10 Catalina Rosselló 

14-15 Isabel Martín, Neus Segura, Francesca Llull Sansó, Jaume Gomila, Maria del Mar Vallès 

 

 DIJOUS 

14-15  Aina Martinez, Margalida Serra, Patricia Romero i Carmen Pérez 

 
 
 



HORARI DE SECRETARIA 
L'horari de secretaria és de dilluns a divendres de 09:00 a 10:00 hores. 
L'horari de direcció és a hores concertades. 
 
3.3.- Criteris pedagògics per a l'elaboració dels horaris del centre (alumnes i professorat). 
Per a l'elaboració d'horaris s'han tengut en compte els següents criteris a més a més de la normativa vigent: 

● Els tutors d’EI acaben el cicle amb els seus alumnes. Els de primària hi estan dos cursos.  
● Els tutors imparteixen el màxim d’hores (especialment de totes les instrumentals als seus alumnes) Aquest curs tenim un tutor a mitja jornada i                       

tres tutors especialistes. 
● Els quatre especialistes d'anglès es reparteixen aquesta àrea per edats. Un d’ells (tutor) només fa 4 sessions de work shops.  
● Els membres de l'equip de suport estan adscrits als cicles. Les sessions de suport es fan sempre dins dins l'aula ordinària o fora de l'aula                         

mitjançant estratègies organitzatives que sempre es basen en criteris inclusius. 
● Les hores que els tutors tenen buides perquè hi ha especialistes al seu grup es dediquen a comissions, desdoblaments o a fer suport ordinari                        

dins del mateix cicle. 
● S'han organitzat desdoblaments a tots els grups de primària aprofitant sessions d'anglès i d'educació física. A infantil s’han fet desdoblaments                    

amb les mestres de suport per anar a l’espai matemàtic 
● S'han tengut en compte els alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu a l'hora d'assignar els suports a les aules. 
● S'ha prioritzat que els tutors/es estiguin a primera i a darrera hora amb el seu grup (sobretot a EI i primer cicle). 
● S'han repartit les sessions dels especialistes de manera que quedin repartides dins l'horari setmanal, sempre que ha estat possible. 
● Els torns de pati compleixen la normativa vigent en quant a ràtio alumnat-professorat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Distribució horària àrees-nivell-cicle: 
 

 
 
 
 
 
 
 



3.4.- Calendari de reunions i avaluacions: 
 

Primer Trimestre 

2 set Claustre 

4 set CCP 

10 set Claustre 

16 set CCP 

27 set CCP 

4 oct CCP 

11 oct CCP 

14 oct Claustre  

21  oct Consell Escolar Intercicle 1r cicle -segon cicle 

25 oct CCP 

28 oct Debat pedagògic 

22 nov CCP 

2 des Sessions avaluació 

9 des Entrega d’informes 

16 des Debat pedagògic 
 
 
 



Segon Trimestre 

10 gen CCP 

13 gen Equips educatius  3, 4 i 5 anys 

17 gen CCP 

27 gen Claustre  Consell Escolar 

7 febrer CCP 

10 feb Intercicle Infantil - 1r cicle  

21 feb CCP 

24 feb Debat pedagògic 

9 març Sessions avaluació 

16 març Entrega d’informes als alumnes 

27 març CCP 

30 març Claustre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tercer trimestre 

24 abril CCP 

8 maig CCP 

11 maig Debat pedagògic 

22 maig CCP 

25 maig Intercicle infantil - 1r cicle Intercicle 1r cicle -segon cicle 

5 juny CCP 

8  juny Sessions avaluació 

15 juny Entrega d’informes 

22 juny Equips educatius  3, 4 i 5 anys 

26 juny CCP 

 30 juny Claustre 

2 juliol Consell Escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3.5. Periodicitat i organització de les entrevistes individuals i de les reunions col·lectives amb les famílies. 
 
Durant el mes de setembre es fan reunions col·lectives amb les famílies de tots els grups de l’escola. Amb els que inicien nova etapa educativa la 
coordinació es fa abans de l’inici del curs escolar per tal de garantir un inici organitzat i aclarir dubtes que puguin tenir els pares, sobretot d’aquells nins i 
nines que comencen 4t d’Educació infantil. 
 
Durant tot el curs es fan entrevistes familiars individuals dins l’horari d’atenció a famílies i a altres hores concertades amb qualsevol membre del 
claustre. 
 
A finals del primer i tercer trimestre es donen els informes d’avaluació a les famílies amb una entrevista individual. 
 
Al segon trimestre els informes d’avaluació s’entreguen en mà a l’alumnat a excepció de l’alumnat NESE i/o alumnat amb alguna àrea suspesa que 
també es farà mitjançant una entrevista individual. 
 
 
 
3.6.- Mesures per a l’optimització i aprofitament dels espais i recursos. 
Tots els espais de l'escola estan a l'abast de tothom. A més a més de les aules de cada grup, s'empren tots els espais del centre. A la sala de mestres                               
hi ha els horaris de les aules i espais polivalents perquè es puguin reservar. 
 
Com cada curs, utilitzam el poliesportiu Toni Peña per a la majoria de sessions d’educació física. 
 
Igual que els cursos passats, continuarem emprant la zona del pou com a zona de pati per a l'alumnat de primària, les zones de pati s’han anat                           
diversificant perquè cada infant hi trobi el seu joc. A Educació Infantil s’empra la zona de natura com espai de pati.. 
  



 
3.7.- Estat de les instal·lacions i equipaments.  
 
Cal destacar que hi ha una coordinació constant amb l’Ajuntament per tal de tenir instal·lacions i equipaments en condicions òptimes per a una                       
educació de qualitat.  

Espai/material Estat Responsable 

Coberta porxada zona tranquil·la Cauen trossets Ajuntament de Felanitx 

Posar una “miniteulada” damunt la porta de la 
prefabricada. 

Evitar que no entri aigua. 
 

Ajuntament de Felanitx 

Il·luminació espai psicomotricitat Mancances de seguretat. Canviar punts de 
llum. 

IBISEC 

Lames infantil  La majoria estan espenyades IBISEC 

Lames 2n cicle (antic)  Estan en molt mal estat  Ajuntament de Felanitx (pressuposts 2018) 

Paviment aules infantil i pintar-les de blanc Queda un mòdul pendent d’enrajolar i pintar. Ajuntament de Felanitx  

Arreglar vinil 5 anys B S’està desferrant. Ajuntament de Felanitx 

Tancament barrera exterior Falta un tros de tancament a la zona que limita 
amb el pavelló. 

Ajuntament de Felanitx  

Petites tasques de picapedrer Referir paret pista 
Alicatat cuina 
Enrajolat música patina 
Arqueta aparcament mestres 
Juntes dilatació passadís primer cicle 
Biga devora aula 5è 
Gotera 3 anys C i 3 anys B 
Banys secretaria 
Sala mestres 
Consergeria 

Ajuntament de Felanitx  



Aula desdoblaments anglès (insonorització) Necessita insonoritzar Ajuntament de Felanitx 

Banys del 1r passadís Fan molta olor i s’han de canviar les aixetes Ajuntament de Felanitx 

Banys del 2n passadís Les tapes dels wc estan molt espenyades i 
s’haurien de canviar. 

 

Altres tasques manteniment Desmuntatge i neteja del canal coberta 
sandvitx 
Manteniment ferro exterior burdeus 
Neteja de desaigües i canals 

Ajuntament de Felanitx  

Barreres accés pista Canvi de le dues barreres Ajuntament de Felanitx  

Ampliació aules Aules amb manca de metres quadrats: 
Aula petita primer mòdul 
Aules tercer mòdul 

Conselleria d’Educació  

Reubicar les trompetes de megafonia Pujar-les per millorar so. Ajuntament de Felanitx 

Passadís 2n cicle patina S’han de posar unes cintes per no patinar. Ajuntament de Felanitx 

Dotar de wifi i telèfon el menjador i la sala d’orientació 
i suport. 

Telèfon i internet al menjador. Ajuntament de Felanitx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
4.- Pla per a l’avaluació, seguiment i valoració dels resultats acadèmics.  
 

Indicadors Instruments a utilitzar Accions a realitzar Òrgans responsables Calendari 

Avaluació, seguiment i valoració 
dels resultats acadèmics de 
l’alumnat 

Graelles d’observació, 
rúbriques d’avaluació, 
registres qualitatius. 
 
Estàndards d’avaluació 
de les diferents àrees. 
 
Qualificacions 
 
Actes sessions avaluació 
 
 
Equips educatius 

Observacions i seguiment 
diari del treball de 
l’alumnat. 
 
Proves escrites, orals i 
d’avaluació. 
 
Tutories amb les famílies. 
 
Juntes d’avaluació 
 
 
Reunions de coordinació 
pedagògica pel seguiment 
i l’avaluació dels resultats 
acadèmics. 

Tutors 
 
Equips docents 
 
EOEP 
 
Equip directiu 

Veure calendari de 
reunions. 

Avaluació, seguiment i valoració 
dels projectes en funcionament. 

Reunions de cicle, de 
comissions i claustres 
pedagògics. 

Valoració de cada projecte Comissió de coordinació 
pedagògica. 

Veure calendari de 
reunions. 

 
L'avaluació serà global, contínua i formativa a partir de l'observació sistemàtica de l'alumne individualment i en grup. En el procés d'avaluació contínua,                      
quan el progrés d'un alumne no sigui l'adequat s'estableixen mesures de reforç educatiu o adaptacions curriculars significatives. Aquestes mesures es                    
poden adoptar en qualsevol moment del curs quan es detectin les dificultats. 
 
A l'hora d'avaluar l’alumnat durant el curs es tendran en compte els objectius generals i els mínims. Per aquells infants que no assoleixen els objectius                         
durant l'avaluació els mestres establiran mesures de suport planificades amb l'equip educatiu. 



 
Cada trimestre es realitzaran les sessions d'avaluació on assistiran l'equip docent de cada grup, coordinades pel tutor o tutora, per analitzar i valorar                       
l'aprenentatge de l'alumnat i el desenvolupament de la pràctica docent per adoptar les mesures pertinents per millorar-la. 
 
S'acordarà la informació que es comunicarà als alumnes i als pares sobre el resultat del procés d'aprenentatge. El tutor o tutora estendrà acta del                        
desenvolupament de les sessions on constaran els acords presos i les mesures adoptades. 
 
A partir dels acords presos a les sessions d'avaluació l'equip de suport prendrà les mesures necessàries per reorganitzar el suport si es considera                       
necessari. 
 
Durant el curs cada tutor realitzarà amb l'equip docent del seu grup una reunió mensual, per tal de fer un seguiment i valoració del procés                         
d'ensenyament-aprenentatge de cada grup. 
 
Les famílies reben la informació d'avaluació a través de l'informe que genera el Gestib: 

● 1a avaluació: entrega informes 2 de desembre de 2019 
● 2a avaluació: entrega informes 16 de març de 2020 
● 3a avaluació: entrega informes 15 de juny de 2020 

 
Sempre que es consideri necessari es planificaran reunions individuals amb les famílies per tal d'informar-les sobre l'evolució escolar dels alumnes i                     
recaptar la seva col·laboració. 
 
La reunió individual amb les famílies dels alumnes de 3 anys i de primer curs d’EP es realitzarà durant el primer trimestre. 
  



 
5.- Plans, projectes i programes. 
Veure Annex 1. Annex PGA. F4, F5 i F6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annex 1. Annex PGA. Objectius específics  per al curs 2019 – 2020 i mesures per assolir-los. 
F.1. OBJECTIUS PROPOSATS PER AL CURS 2019-2020 EN RELACIÓ AL RENDIMENT ACADÈMIC. 

OBJECTIUS PROPOSATS INDICADORS 
D’ASSOLIMENT 

ACCIONS PER A LA SEVA CONSECUCIÓ RESPONSABLES 

Promoció i titulació 
Mantenir el nombre d’alumnat que 
promociona a l’etapa d'EP 

Mantenir el nombre 
d’alumnat que 
promociona a l’etapa 
d’EP respecte fa dos 
cursos (= o inferior a 2) 

Continuar impulsant els projectes de centre que introdueixen 
noves estratègies metodològiques. 
Desdoblaments. 
Aprofitar els equips educatius per fer un anàlisi sobre 
l’aprofitament de les repeticions segons la realitat de cada 
alumne/a. 

Claustre 

Resultats globals per 
assignatures i grups 
Resultats en la resolució de 
problemes de matemàtiques. 
Resultat de comprensió i expressió 
en llengua. 

Millora de les 
qualificacions respecte 
el curs passat. 

Establir als intercicles i cicles matemàtics acords de metodologia 
de matemàtiques. 
 
Aplicar nous recursos metodològics per a millorar la competència 
lingüística. 

Claustre 

Resultats de l’alumnat que 
repeteix curs 
Aplicar el pla específic de suport.  

Avaluació del Pla 
específic. 

Fer el seguiment i actualització trimestral del pla específic de 
suport. 

Tutor i CCP 

Resultats de l’alumnat amb 
adaptacions 
Millora de la coordinació de l’equip 
educatiu que té l’alumnat amb RE o 
ACI. 

Calendari de reunions 
Actes de coordinació 

Reunió inicial amb l’equip de suport i equips docents de tots els 
grups per tal d’explicar les necessitats concretes de tots els 
alumnes. 
Reunions periòdiques de seguiment al llarg del curs entre el 
referent de suport i l’equip educatiu de cada nivell. 
Revisió trimestral de la distribució dels suports. 
Coordinació del centre amb els suports externs 

Equip directiu, 
Equips educatius 

Mesures proposades per millorar 
els resultats acadèmics 
Millorar els resultats acadèmics. 

Millora global dels 
resultats acadèmics 
respecte el curs passat 

Seguir impulsant les metodologies més manipulatives i actives 
per a l’aprenentatge. 
Foment dels projectes de centre posats en marxa. 
Formació en coeducació, dinamizació lingüística, estades 
pedagògiques, robotib. 

Equip directiu i 
claustre. 



F.2. OBJECTIUS ESPECÍFICS PER AL CURS 2019 - 2020 
 

ÀMBIT PEDAGÒGIC 

OBJECTIUS 
PROPOSATS 

INDICADORS 
D’ASSOLIMENT 

ACCIONS PER A LA SEVA 
CONSECUCIÓ 

FREQÜÈNCIA DE 
MESURA 

RESPONSABLES RECURSOS 

Educació Infantil 
Objectiu 1: Unificar criteris 
d’avaluació dels ítems del 
Gestib 
Objectiu 2: Elaborar 
l’avaluació dels ambients 
Objectiu 3: Fer la 
programació de l’ambient 
d’artística 

Ítems a avaluar del gestib 
marcats a la graella 
d’avaluació (a 3, 4 i 5 anys) 
Graella feta per avaluar els 
ambients. 
Afegir  a les programacions 
la de l’ambient d’artística 

Cada dilluns de 16.30h a 
17.30h ens reunirem per 
treballar aquests objectius. 
 
Debats pedagògics (al cicle 
d’infantil) 

Trimestral Equip de cicle Propis del cicle i 
del centre 

Primer cicle 
Objectiu 1:  Finalitzar la 
programació de llengua 
catalana: 
- Concretar metodologia 
- Fer propostes 
d’aactivitats. 
- Concretar instruments 
d’avaluació. 
Objectiu 2:  
Dinamitzar i proposar 
canvis metodològics a les 
sessions de plàstica. 

Programacions acabades 
amb activitats vinculades 
als estàndards 
d’aprenentatge. 
 
 
Instruments d’avaluació 
creats 
 
Document artística elaborat 

Programar cicles per a fer 
les programacions i crear i 
compartir metodologia, 
activitats i instruments 
d’avaluació. 
 
Debats pedagògics. 

Trimestral Equip de cicle Propis del cicle i 
del centre. 

Segon cicle 
Objectiu 1:  
Elaborar criteris 
d’avaluació per la 
programació de llengua 

Criteris elaborats en cicle i 
inclosos en el PCC. 
 
Compartir dinàmiques de 
feina a les sessions de 

Planificar coordinacions de 
cicle per treballar 
l’elaboració dels criteris i 
compartir dinàmiques de 
feina. 

Trimestral Equip de cicle Propis de centre 



catalana i posar en comú 
la dinàmica de feina.  

cicle. 

Equip de suports 
Dur a terme el PAES 

Avaluació del PAES Complir els objectius del 
PAES 

Trimestral Equip de suport i 
equip directiu 

Serveis externs 
(ASPAS, 
NOUSIS, Equip 
d’alteracions del 
comportament, 
EMO, Servei de 
pediatria de 
Portocolom) i 
propis del 
centre. 

Projecte de direcció. 
Objectiu A1  
Mantenir actualitzats els 
documents de centre.  

Actualització del ROF Revisió i reelaboració del 
ROF 

Trimestral Equip directiu a 
partir de propostes 

i acords de 
claustre. 

Els propis del 
centre 

Projecte de direcció. 
Objectiu A2  
Continuar amb la dotació 
de recursos  i adequació 
de nous espais establint 
així una estètica que ens 
doni identitat. 

Dotació material de les 
aules. 
 
Organització tercera 
jornada escola guapa. 
 
Nº d’aules i espais comuns     
amb el mobiliari i recursos     
necessaris. 

Dotació de recursos 
necessaris. 
 
Projecte escola guapa III. 
 
Habilitació dels espais. 

Trimestral  
 
 

Després de la 
realització de la 

jornada 
 

Trimestral  
 

Equip directiu 
 
 

APIMA 
Claustre 

 
 

Claustre i 
Ajuntament 

APIMA i els 
propis del centre 



Projecte de direcció. 
Objectiu A3  
Consolidar i establir noves    
estratègies que ajudin a    
definir una línia   
metodològica de centre. 

Valoració dels guions per a     
les reunions. 
 
Actes dels claustres. 
 
Nº de reunions reflexió    
pedagògics. 
 
Participació a la formació. 
 
Ambients d’aprenentatge  
dins l’horari d’EI. 
 
Nombre d’aspectes  
pendents d’acordar.  

Elaboració de guions per a     
les reunions. 
Fomentar la implicació dels    
mestres mitjançant  
moments de reflexió   
pedagògics per aconseguir   
una escola més   
participativa. 
Formació de centre. 
Continuar amb els ambients    
d’aprenentatge a educació   
infantil. 
Detectar en quins aspectes    
cal fer incidència,   
treballar-los i prendre   
acords. 

Anual Claustre i equip 
directiu 

Propis del centre 

Projecte direcció. 
Objectiu B3 
Consolidar i introduir   

estratègies 

d'Ensenyament-Aprenentat

ge per a la consecució     

d'objectius curriculars. 

Nous projectes posats en   
marxa. 
Programacions d’aula. 
Utilització de l’espai   
matemàtic. 
Presència de materials   
manipulatius per  
l'aprenentatge de les   
matemàtiques dins les   
aules.  
Actes de cicle/claustre 
Varietat de les eines    
d’avaluació. 
Registre d’avaluació i presa    
de decisions a partir de les      
sessions d’anàlisi de la    
tasca docent i de resultats. 
Nº sessions intercanvi   

Consolidar i introduir línies    
metodològiques sense  
llibres. 
Metodologia manipulativa  
en l’aprenentatge de les    
matemàtiques. 
Consolidar l’aprenentatge  
cooperatiu. 
Establir claustres/cicles  
pedagògics. 
Fer de l’avaluació una eina     
pràcica. 
Establir periòdicament  
recordatoris d’aspectes  
metodològics als cicles i    
claustres.  
Vincular sempre les sortides    
escolars a la programació    

Anual Claustre i Equip 
Directiu 

Propis del centre 



experiències. 
Actes sessions avaluació. 
Registre eines avaluació. 

d’aula. 
 

Departament Anglès 
Objectiu 1: 
Noves programacions 
d’anglès segons el model 
del centre 

Programacions acabades  Programar reunions de 
coordinació del departament 
per treballar les 
programacions. 

Anual Departament 
d’anglès 

Propis del 
departament. 

Departament Anglès 
Objectiu 2:. 
Seqüenciació real dels 
continguts del currículum. 

Concreció curricular 
d’anglès acabada 

Programar reunions de 
coordinació del departament 
per crear i modificar, si 
escau, la cocu d’anglès. 

Anual Departament 
d’anglès 

Propis del 
departament. 

Departament Anglès 
Objectiu 3: 
Repensar, programar i 
seqüenciar els “english 
festivals”  festes que 
treballam a l’àrea d’anglès 
(hallowen, easter, pancake 
day, …). 

Festivals programats 
(programacions) i avaluats 
amb bona qualificació 

Programar reunions de 
coordinació del departament 
per treballar els festivals i 
crear eines d’avaluació 
específics 

Anual Departament 
d’anglès 

Propis del 
departament 

Departament d’educació 
física 
Objectiu 1: 
Aprofitar l’entorn de 
Portocolom per a realitzar 
activitats fisicoesportives.  

Realització i participació en 
les diferents activitats.  

Programar i incloure a la 
PGA les activitats externes. 

Ttrimestral Equip d’educació 
física.  

Mestres del 
departament.  

 
 



ÀMBIT ORGANITZATIU 

OBJECTIUS 
PROPOSATS 

INDICADORS 
D’ASSOLIMENT 

ACCIONS PER A LA 
SEVA CONSECUCIÓ 

FREQÜÈNCIA DE 
MESURA 

RESPONSABLES RECURSOS 

Comissió de festes 
Gestionar i organitzar les 
festes i celebracions de 
l’escola.  
Ampliar la participació a 
la comissió de festes per 
part del Consell Escolar i 
Apima. 
 

Celebració de les 
festes 
programades 

Realitzar la planificació 
de les festes de tot el 
curs 
Contactar amb les 
diferents institucions, 
organitzacions, 
APIMA, etc, 
necessàries per a la 
preparació de les 
festes 

Trimestral Comissió de festes i 
equip directiu 

Propis del centre i 
altres institucions 

Menjador 
Revisió i actualització del 
projecte de funcionament 
del menjador 

Revisió del 
document 

Establir calendari de 
revisió i coordinacions 
amb tots els implicats 
amb el projecte. 

Trimestral Equip directiu Propis del centre 

Pla d’evacuació 
Executar el Pla 
d’evacuació 

Instruccions 
Conselleria 

Revisió del Pla 
Avisar a secretaria 
general del dia i la 
hora 
Informar a les famílies 

Anual Equip directiu Propis del centre i 
policia tutor 

 
 
 
 
 
 
 
 



ÀMBIT DE GESTIÓ (econòmica, de recursos, d’espais,...) 

OBJECTIUS 
PROPOSATS 

INDICADORS 
D’ASSOLIMENT 

ACCIONS PER A LA SEVA 
CONSECUCIÓ 

FREQÜÈNCIA 
DE MESURA 

RESPONSABLES RECURSOS 

Comunitats 
d’aprenentatge i 
voluntariat educatiu 

Borsa de voluntaris 
creades 
Sessions 
programes de 
comunitats 
d’aprenentatge 

Continuar amb les comunitats 
d’aprenentatge als nivells que 
en vulguin fer. 
Crear la borsa de familiars i 
membres de la comunitat 
educativa voluntaris per a 
col·laborar en tasques concretes 
al centre. 

Trimestral Claustre  Propis del centre i de la 
comunitat educativa 

Neteja del centre. 
Control i avaluació que 
es duu a terme el 
planning quinzenal 
proposat fet en base al 
plec de condicions 
(Veure annex ) 

Avaluació positiva 
de la neteja del 
centre diària i 
neteja general. 

Elaboració de la pla quinzenal. 
 
Coordinacions i seguiments amb 
Ajuntament i Olimpo 
 

Mensual Equip directiu i 
Ajuntament 

Propis del centre i 
Ajuntament. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F.3. ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE 

ASPECTES ORGANITZATIUS FIXAT A LA 
PGA? 

SI o NO 

ACCIONS PER A LA SEVA IMPLEMENTACIÓ RESPONSABLES 

Calendari i horari general del centre 
 

si Tria del dies no lectius al Consell Escolar Municipal. 
Oferir els serveis del centre (escola matinera, menjador, activitats 
extraescolars). 
Dues modificacions de l’horari lectiu (adaptació 3 anys, La Rueta). 
Repartir tríptic/díptic informatiu a les famílies on hi figura el calendari. 

Equip directiu 

Criteris pedagògics per a l’elaboració 
dels horaris del centre 

si Revisió de la memòria curs passat 
Seguir instruccions Conselleria 
 

Equip directiu 

Criteris pedagògics per a l’elaboració 
dels horaris dels mestres 

si Revisió de la memòria curs passat i acords de claustre 
Seguir instruccions Conselleria 
 

Equip directiu 

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

si Revisió de la memòria curs passat 
Seguir instruccions Conselleria 
 

Equip directiu 

Calendari de reunions i avaluacions si Revisió de la memòria curs passat 
Seguir instruccions Conselleria 
 

Equip directiu 

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

si Organització de les reunions i foment del contacte amb les famílies Equip directiu 

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

si Graella compartida d’horaris i organització dels espais comuns des de 
secretaria 

Equip directiu 

Estat de les instal·lacions i 
equipaments 

si Fer les sol·licituds i gestions necessàries  Equip directiu 



F.4. PROJECTES INSTITUCIONALS DE CENTRE 
 

Projectes/documents institucionals Accions/mesures per a la seva implementació Responsables 

Projecte Educatiu Fer-ne difusió. Comissió de coordinació pedagògica. 

Concreció Curricular  Acabar programacions didàctiques de llengua catalana i 
de ciències. 

Claustre. 

PLC Reflectir en les programacions les noves línies 
d’actuació que aquest marca. 

Claustre i Comissió lingüística. 

Pla de convivència i coeducació Aplicar el nou pla i fer-ne partícep tota la comunitat 
educativa.  

Comissió de convivència i coeducació i 
Equip directiu. 

Pla d’Atenció a la Diversitat Aplicar-lo. Equip directiu i DIE. 

ROF Revisió i actualització del document amb les noves 
mesures de gestió i funcionament del centre. 

Equip directiu. 

 
  



F.5. PLANS ANUALS DEL CENTRE 
 

Projectes/documents 
institucionals 

Accions/mesures per a la seva implementació Responsables 

Pla per a la millora dels resultats Sessions d’avaluació per analitzar i valorar 
l’aprenentatge dels alumnes i el desenvolupament de la 
pràctica docent. 

Equip docent i CCP 

Pla específic per a alumnat 
repetidor 

Actualitzar el document de registre i seguiment dels 
resultats de l’alumnat repetidor i amb àrees pendents. 

CCP i equips educatius de l’alumnat repetidor 

Pla de coordinació 
primària-secundària 

Reunions periòdiques de coordinació sobre el seguiment 
dels resultats, intercanvi d’accions pedagògiques dels 
diferents centres i concretar la línia metodològica per 
establir una línia més congruent entre 
primària-secundària. 

Equip directiu, tutors segon cicle i IES 

PAES Pròpies del PAES Equip de suport i Equip directiu 

Pla d’actuació de l’EOEP (part B) Pròpies del pla d’actuació de l’EOEP EOEP i Equip directiu 

Pla d’alerta escolar Sessió formativa recordatòria en coordinació amb el 
centre de salut de la localitat. 

Equip directiu 

*Els plans que no figuren a la graella no tenen prevista cap actuació específica per aquest curs.  
 
  



F.6. PLANS I PROGRAMES ESPECÍFICS DEL CENTRE 

Projectes/documents 
institucionals 

Accions/mesures per a la seva implementació Responsables 

Projecte de Biblioteca Continuar, igual que el curs passat, distribuint les tasques entre dues persones 
responsables per respondre millor a l’augment d’alumnat i a les motivacions de 
l’alumnat de diferents edats. 

Comissió de biblioteca. 

Música Activa Dur a terme el projecte amb una avaluació contínua per tal d’introduir les millores 
oportunes i millorar així el procés d’E-A d’aquesta àrea.  
Ampliar i consolidar propostes des de les tutories. 

Mestres de música i tutors. 

Workshops Actualitzar i corregir les programacions del curs passat per tal de millorar aquest 
projecte. 

Departament anglès. 

Projecte de menjador Avaluació del projecte i introducció de nous acords presos al llarg del curs. Equip directiu. 

Pla d’acollida de mestres 
nous 

Actualització anual. Equip directiu. 

Assemblea de delegats Reunions trimestrals. Equip directiu. 

Escola guapa Organització jornada escola guapa III Claustre, assemblea de 
delegats, APIMA i famílies. 

Aules germanes Diferents activitats programades al llarg de tot el curs. Claustre. 

Matemàtiques manipulatives Fer propostes per l’aula de primària i continuar a partir dels ambients i sessions 
infantil. 

Claustre. 

Comunitats d’aprenentatge i 
voluntariat educatiu 

Consolidar la participació de la comunitat educativa a l’escola dins l’horari lectiu. Claustre. 

Ambients d’aprenentatge Continuar amb els ambients a Educació Infantil i fer una avaluació contínua per tal 
de millorar-los. 

Equip de cicle d’infantil i 
Equip directiu. 

Projecte de festes Deixar-ho redactat aquest curs i fer-ne difusió a la resta de la comunitat educativa. Comissió festes i claustre. 



ANNEX 2. Pla de formació del professorat del centre 
 
Aquest curs seguim amb la formació de dinamització lingüística i diversificam la formació per atendre diferents inquietuds dels mestres i necessitats 
del nostre centre. Diferents mestres fan la formació de coeducació i de robotib. 
Estam inscrits a la formació d’estades pedagògiques amb una escola d’Eivissa “Cas Serres” per poder enriquir-nos mutuament de les actuacions, 
plans i experiències que duim a terme a cadascun dels centres. 
També es proposaran diverses xerrades i petites formacions puntuals per respondre a les qüestions de caire pedagògic i organitzatiu que es puguin 
donar en el dia a dia o en els debats pedagògics que es duran a terme al llarg del curs: acompanyament respectuós, educació artística,  



 
 
 
 



ANNEX 3. Programació de serveis i activitats complementàries i extraescolars. 
 

SORTIDES PRIMER TRIMESTRE 

DATA   SORTIDA  CURS  ALUMNES ACOMPANYANTS  

Pendent Sortida local 3 anys 54 Tutores  + 3 acompanyants 

2 oct Diada mobilitat sostenible 6è 41 Tutors +  Antònia Munar 

17 oct Fundació Cosme Bauçà 5 anys 51 Tutores  + Margalida B + M del Mar 

18 oct Fira teatre Vilafranca 3r 56 Tutores + Cati D 

22 oct CA Son Ferriol 4 anys 45 Tutores + Cristina + Margalida B  

7 nov Fundació Pilar i Joan Miró 1r 39 Tutores + Mdel Mar 

29 oct Camp aprenentatge Son Ferriol 2n 43 Tutores + Mar 

20 nov Cala Murada 5è 51 Tutors + Bel Ramis + Marc 

27 nov Parlament 5è 51 Tutors + Ant Munar + Marc 

27 nov Cala Murada 6è 40 Tutors + Bel Ramis  

17 des Sa Canova 4t 57 Tutors + Cati D 

 
 
 
 
 



SORTIDES SEGON TRIMESTRE 

DATA   SORTIDA  CURS  ALUMNES ACOMPANYANTS  

11 març Es closos 4t 57 Tutores +1 acompanyant 

16 març Rondalles Artà 5 anys 51 Tutores + 2 acompanyants 

25 març Volta bicicleta Portocolom 5è 50 Tutors + Bel Ramis + 1 acompanyant 

26 març Fundació Cosme Bauçà 4 anys 45 Tutores + 3 acompanyants 

1 abril Volta Bicicleta Portocolom 6è 41 Tutores + Bel Ramis + 1 acompanyant 

2 abril Fundació Cosme Bauçà 3 anys 54 Tutores+ 3 acompanyants 

 Música 4t 57 Tutores+ 1 acompanyant 

 Música  3r 57 Tutores+ 1 acompanyant 

 Música 5è 50 Tutors+ 1 acompanyant 

 Música 6è 40 Tutores+ 1 acompanyant 

 Música 1r 39 Tutores+ 1 acompanyant 

 Música 2n 43 Tutores+ 1 acompanyant 

 Fundació Cosme Bauçà  3r 57 Tutores+ 1 acompanyant 

 Fundació Cosme Bauçà 2n 43 Tutores + 1 acompanyant 

 Teatre IES Felanitx 1r 39 Tutores + 1 acompanyant 



 

SORTIDES TERCER TRIMESTRE 

DATA   SORTIDA  CURS  ALUMNES ACOMPANYANTS  

21, 23, 24, 28, 30 abr  Vela 3r 56 Tutores + Bel Ramis 

 Felanitx 3r 57 Tutores + 1 acompanyant 

5,7,8,12,14,15 i 22 m Vela 4t 54 Tutors + Bel Ramis 

12 maig Galetes Rossellons, Porreres 3 anys 54 Tutores+ 1 acompanyant 

13 maig Galetes Rossellons, Porreres 4 anys 43 Tutores+ 2 acompanyants 

13 maig Baptisme vela 2n 43 tutores + Bel Ramis 

13-14-15 maig Viatge estudis 6è 42 Tutors+ 2 acompanyants 

14 maig PN Mondragó 3r 57 Tutores + 1 acompanyant 

18, 20, 25, 27 maig Piraigua 5è 50 Tutores + Bel R 

19 maig Pollentia 4t 57 Tutors+ 1 acompanyant 

21 i 22 maig Colònies Burotell 2n 43 Tutores + 2 acompanyants 

15 maig Albufera 1r 39 Tutores+ 1 acompanyant 

Maig Starfish 5 anys 51 Tutores+ 2 acompanyants 

1  juny Parc Nacional Cabrera 5è 50 Tutores + 1 acompanyant 

1, 3, 8, 10 juny Piraigua 6è 42 Tutors + Bel R 



juny Platja Portocolom 2n 44 Tutores 

juny IES Felanitx 6è 41 Tutores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Activitats complementàries anuals: 

Educació infantil Primer cicle Segon cicle 

Fruita bona Fruita bona Fruita bona 

Sortides a la localitat on no es necessita 
transport escolar 

Sortides a la localitat on no es necessita 
transport escolar 

Sortides a la localitat on no es necessita transport 
escolar 

Educació vial amb el policia tutor (1r,2n i 3r 
trim) 

Activitats biblioteca municipal Activitats biblioteca municipal 

Activitats biblioteca municipal (1r trim) Educació Vial (policia tutor) :  
3r: 17 març 

Programa Suma’t: 
● Tir de fona 6è: 14 octubre 

Sortida guiada al Moll i mestres d’aixa (3r trim) Programa Suma’t:  
Rugby 3r: 22 i 29 octubre 

Xerrades sobre fauna marina (Pere Vicens) a 5è i 
6è: 15 nov 

Programa Suma’t:  
● Taller bons hàbits 5 anys: 27 abril 

Activitats d’educació ambiental. Educació Vial (policia tutor) :  
4t: 20 març   
5è i 6è: 16 març 

 Xerrades sobre fauna marina (Pere Vicens) 
a 1r i 3r: 11 nov 

Sortida Far 6è (juny) 

Concert. Rondalla la Flor Romanial Xerrada PN Mondragó 12 maig a 3r Xerrada esportista d'elit (6è) 
Activitats d’educació ambiental 

 Sortida de música al taller de Miquel 
Torres. 3r 

Consell d’infants 

Bunyolada: 21 octubre 

Cantada nadales: 19 de desembre 

Sant Antoni: 20 de gener 

Cursa solidària i altres activitats: 31 de gener 



Escola guapa: 8 febrer 

Rueta: 17 febrer 

Jornades culturals: 7 i 8 abril 

Festa final de curs: 18  juny 

I totes les activitats que puguin sorgir durant el curs escolar per a treballar els diferents continguts curriculars dels diferents cursos. 
 
Activitats extraescolars 
Les activitats extraescolars que ofereix la nostra escola estan organitzades per l'APIMA a través de l'empresa TRISPORT. Per a poder participar-hi s'ha                      
de ser soci. Les activitats que apareixen en color vermell són les organitzades directament per l’APIMA del centre. La resta són entitats locals que                        
ofereixen activitats extraescolars utilitzant el recinte escolar però fora de l’horari lectiu, per aquest motiu, qualsevol responsabilitat és d’aquestes                   
directament i no de l’APIMA  o el centre educatiu. 
 
Aquest curs escolar 2019-2020 s'ofereixen les següents: 



 



ANNEX 4. PLA ANUAL DE L’EQUIP DE SUPORT. CURS 2019 - 2020 
 

PLA D’ACTUACIÓ DE L’EQUIP DE SUPORT 
CURS 2019 - 2020 

 
1.- INTRODUCCIÓ. 
   El Pla d’Actuació de l’Equip de Suport (PAES), 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, al mateix 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 l’Equip de Suport pensam que tan important és l'atenció directa que puguin rebre aquests alumnes com la indirecta, a través dels seus tutors,                         

altres mestres, les pròpies famílies i els recursos que els oferim. Pensam, també, que les propostes que presentam 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 l’Equip de Suport 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 d'adaptació. 

 
L’objectiu principal d’aquest Pla d’Actuació és donar una resposta educativa al continuu de 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. 



2.- COMPOSICIÓ DE L’EQUIP DE SUPORT I ADSCRIPCIONS. 
Des del nostre equip, potenciem al centre la idea de suport seguint un model de suport curricular. 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. 

 

Des d’aquest model pensam que el tipus de suport que pren rellevància és el de dins de l’aula ordinària i per tant serà el tipus de suport que                            

potenciarem per a respondre a les necessitats del centre, professors i/o alumnes. 

COMPONENT PERFIL PROFESSIONAL ADSCRIPCIÓ 

Cristina  Mestra +1 d’Educació Infantil.  Educació Infantil 

Francisca Caldentey PT Educació Infantil 

Neus Segura AD Segon cicle 

Maria del Mar Segura AL (coordinadora) Educació Infantil 

Antònia Munar AL Segon cicle 

Maria del Mar Vallès PT Primer cicle 

Bel Rosselló Cap d’estudis Primer cicle 

Marina Monserrat Orientadora educativa Segon cicle 

Manuela Contreras PTSC  

Àngels Oliver ATE Segon cicle 

Raquel Tarancón ATE Educació Infantil 

Marga Solivellas Fisioterapeuta Atén 1 alumne 4 anys i 1 de 5è 

 
 



3.- OBJECTIUS CURS 2019 - 2020 
 

En relació al professorat 

- Col·laborar amb el professorat en la prevenció de dificultats d’aprenentatge i orientació al professorat sobre el tractament de les mateixes. 

- Orientar i assessorar en l’elaboració de les adaptacions curriculars. 

- Col·laborar en la planificació i desenvolupament dels processos d’ensenyament i d’aprenentatge dins l'aula. 

- Participar en les mesures de flexibilització, organització, metodologia, criteris d’avaluació i promoció. 

- Participar en les reunions de coordinació per cicles, amb els tutors i altres professionals que atenen a l’alumnat NESE per unificar criteris                       

d’intervenció i establir una línia d'actuació consensuada en les diferents matèries que són objecte de reforç educatiu. 

- Col·laborar en l’adaptació i elaboració de material. 

- Orientar al professorat sobre l’avaluació i promoció de l’alumnat NESE. 

- Coordinació entre els diferents membres de l’equip de suport i els diferents membres de l’equip docent de manera fluïda i continuada al llarg de tot                          

el curs escolar. 

 

En relació a l’alumnat 

- Realitzar una tasca preventiva el més àmplia possible, d’observació i detecció precoç de les necessitats de tot l’alumnat. 

- Potenciar el treball de les capacitats necessàries pel desenvolupament personal, establertes com a prioritàries a l’adaptació curricular. 

- L’equip de suport haurà de realitzar l’atenció a l’alumnat NESE dins d’un context ordinari i sempre partint d’agrupaments heterogenis de l’alumnat. 

- El tipus d’atenció podrà ser directa o indirecta segons les necessitats avaluades. 

 

En relació al centre 

- Elaborar un pla anual amb la proposta d’actuacions. 

- Coordinar-se amb l’equip directiu per planificar, seguir i avaluar la tasca desenvolupada per l’equip de suport, com també coordinar-hi les                     



actuacions del professorat que treballa amb l'alumnat amb necessitats educatives especials. 

- Participar amb l’equip de cicle en l’organització i el desenvolupament d’activitats que facilitin l’adequació de l’oferta educativa a la diversitat de                      

l’alumnat. 

- Coordinar la intervenció dels serveis externs en el centre educatiu. 

- Informar i orientar juntament amb el tutor i/o equip docent, als pares, mares o tutors legals de l’alumnat amb què intervé a fi d'aconseguir una                          

major col·laboració i implicació en els processos d'ensenyament-aprenentatge. 

- Prevenció i abordatge de les situacions de risc socials. 

- Donar a conèixer a les famílies els diferents recursos socials, educatius i de temps lliure de la zona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.- TASQUES A REALITZAR DURANT TOT EL CURS 
 

Principi de curs Al llarg del curs A final de curs 

    
- Revisar els expedients dels alumnes que van rebre atenció de           

l’equip durant el curs anterior (llistes alumnat, informes NESE i          

psicopedagògic, DIAC...). 

- Documentar-se sobre el tipus d’alumnat amb qui s’ha de          

treballar i analitzar la informació recollida. 

- Elaborar els horaris de l'equip de suport tenint en compte els            

horaris de la resta del claustre. 

- Reunir-se amb els tutors per donar informació sobre l'alumnat          

NESE que tenen a l'aula. Deixar-ho per escrit al document          

compartit. 

- Organització del suport partint d’un plantejament inclusiu. 

- Revisar, seleccionar, adquirir i elaborar material. 

- Juntament amb els tutors, entrevistar-se amb les famílies i          

implicar-les en l’educació dels seus fills. 

- Participar en l’avaluació inicial. 

- Participar en la definició dels criteris d’avaluació i promoció. 

- Observació a l’aula. Recollir informació i avaluació de la relació           

amb els companys/es, de la relació amb l’adult, de l’estil          

d’aprenentatge i context d’aula, del context de centre, del         

context sociofamiliar i el nivell de competència curricular. 

- Conjuntament amb els tutors i especialistes, realització dels         

    
- Coordinar-se amb el professorat i      

assessorar-los. Unificar criteris i actuacions.     

Treball col·laboratiu i en equip. 

- Adaptació de les activitats i materials a les         

necessitats dels alumnes. 

- Assessorar a les famílies per una millora i         

major col·laboració família-escola. 

- Coordinar-se amb els serveis externs. 

- Intervenir amb els alumnes. 

- Col·laboració en la realització i tramitació de        

demandes. 

- Col·laboració en el procés d’avaluació      

psicopedagògica. 

- Informar al claustre sobre els alumnes amb        

NESE. 

- Col·laborar amb el professorat en      

l’elaboració, avaluació i seguiment del     

Document Individual d’Adaptació Curricular    

(DIAC) i informe NESE. 

- Ajudar a l’equip docent a elaborar pautes        

que ajudin en la inclusió. 

   
- Participar en l’avaluació i     

promoció dels alumnes. 

- Avaluar el pla d’actuació anual      

de l’equip de suport. 

- Elaboració de la memòria final      

de curs. 

- Col·laborar amb els tutors en      

l’entrega final d’informes. 

 



informes NESE i DIAC. 

- Establir coordinacions amb l'EOEP i altres Serveis Externs que          

actuen amb l'alumnat NESE per establir un primer contacte. 

- Col·laborar amb els tutors en l’entrega d’informes. 

- Elaborar el pla d’actuació anual de l’equip de suport. 

- Col·laborar amb els tutors en l’entrega       

d’informes. 

- Reunió setmanal de l’Equip de Suport. 

 

 
 
5.- SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PAES 
Cada trimestre els membres de l’Equip de suport duran a terme un seguiment del mateix, per tal d’anar comprovant aquells objectius que es                       

proposaren i l’estat en què es troben. El seguiment també serveix per anar fent modificacions en el Pla en funció dels canvis que es puguin haver                          

succeït durant el trimestre 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, l’equip de suport haurà                       

d’elaborar una Memòria final reflectint l’evolució de la tasca desenvolupada al llarg del curs, valorant les actuacions reflectides al PAES i recollint                      

aquells aspectes més destacables, menys destacables i les propostes de millora per al proper curs. 

 

Els indicadors que utilitzarem per fer l’avaluació del pla seran: 

● Avaluació de les tasques i funcionament de suport per part de l’equip de suport i autoavaluació. 

● Avaluació de la coordinació amb els tutors i amb l’equip de cicle. 

● Avaluació dels suports.  

● Avaluació de l’elaboració, execució i avaluació dels DIACs i informes NESE. 

● Avaluació de la coordinació amb l’EOEP i Serveis Externs. 

● Avaluació del nivell de satisfacció dels alumnes i de les seves famílies. 

 

 



ANNEX 5. PLA EOEP (PART B). 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ DEL SERVEI D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA 

 
CENTRE: CEIP S’ALGAR 

ADREÇA: Carretera Felanitx –Portocolom, s/n 

TELÈFON: 971 824 758 

CORREU ELECTRÒNIC: ceipsalgar.portocolom@educaib.eu                    WEB: www.cpsalgar.org 

HORARI DEL CENTRE: de 9 a 14 hores. L’hora  d’exclusiva  es realitza els dilluns horabaixa.  

MEMBRES EQUIP DIRECTIU: Xisca Caldentey ( directora) / Elisabet Rosselló ( cap d’estudis) / Xisca Riera (Secretària) 

INSPECTOR ASSIGNAT: Antonio González 

SERVEIS: ESCOLA MATINERA: SI MENJADOR ESCOLAR: SI 

 

SERVEI D’ORIENTACIÓ 

TÈCNIC DE SERVEIS A LA COMUNITAT (PTSC): Manuela Contreras Barceló. 
TEMPS D’ATENCIÓ CENTRE (períodes lectius+complementaris): Dilluns quinzenal de 9 a 15 hores. 

http://www.cpsalgar.org/
http://www.cpsalgar.org/


MEMBRES DE  L’EQUIP DE SUPORT: Reunió Equip de suport: Dilluns de 10-11 hores.  
 

PT: Xisca Caldentey (directora del centre). Maria del Mar Vallès (Jornada Completa).  
 

AL: Maria del Mar Segura (Jornada Completa) i Antònia Munar( Jornada Completa) 
 

AD: Neus Segura Luján ( Jornada Completa)  
 
Mestra de Suport d’Educació Infantil: Cristina Oliver (Jornada Completa) 

 
ATE: Àngels Oliver ( J. Completa) Raquel Tarancón(Jornada Completa) 

 
FISIOTERAPEUTA EDUCATIU: SI . Margalida Solivellas 
 
ORIENTADORA: Marina Monserrat (Compartida amb el CEIP Reina Sofia)  

TEMPS D’ATENCIÓ CENTRE (períodes lectius+complementaris):  Dilluns setmanalment de 9 a 17 hores. Dimarts setmanalment  de 9 a 14 
hores.  Dimecres setmanal  de 9 a 14 hores. 

 

UVAI: DOWN, TEA, DSA, DSV, SAT: ASPAS/NOUSIS  



OBJECTIUS DEL SERVEI D’ORIENTACIÓ I DE L’EQUIP DE SUPORT 
 

Els objectius a treballar des del Servei d’Orientació i l’Equip de Suport engloben els següents punts:  
● Assessorar i orientar a l’equip docent a l’hora d’establir mesures d’atenció a la diversitat, de promoure pràctiques d’educació inclusiva i de                     

millorar la convivència i l’acció tutorial.  

● Proposar mesures globals d’intervenció per tal de prevenir i detectar dificultats i problemes de desenvolupament personal, social i                  

d’aprenentatge.  

● Coordinar i millorar el procés d’avaluació psicopedagògica de l’alumnat donant una resposta educativa a les necessitats detectades. 

● Identificar les necessitats educatives de l’alumnat  

● Fer una avaluació i diagnòstic de les dificultats i dur a terme una intervenció en casos de situacions sociofamiliars desfavorides 

● Assessorar als mestres i famílies en la resposta educativa envers l’alumnat del centre. 

● Fomentar conjuntament el Model d’Escola Inclusiva. 

 
 

PROGRAMA A DESENVOLUPAR:  

TÍTOL: Assessorament i activitats formatives als docents i al centre en alumnat DEA 

FONAMENTACIÓ 

- LOE – LOMCE. Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació; i Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat                           
educativa. Text consolidat. 
 

TÍTULO II. Equidad en la Educación. CAPÍTULO I. Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

Artículo 71. Principios.  

2. Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención                    

educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus                  



altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, puedan                   

alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el                      

alumnado. 

3. Las Administraciones educativas establecerán los procedimientos y recursos precisos para identificar tempranamente las necesidades               

educativas específicas de los alumnos y alumnas a las que se refiere el apartado anterior. La atención integral al alumnado con necesidad                      

específica de apoyo educativo se iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se regirá por los principios de                       

normalización e inclusión.  

 

- Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris                      
sostinguts amb fons públics. BOIB Num. 67 de 05-05-2011 
 

OBJECTIUS GENERALS 
● Enriquir la intervenció estratègica dels docents en relació a la competència lingüística en un context d’aprenentatge inclusiu. 

● Estimular la competència lingüística dels alumnes: oral, lectora i escrita.  

● Millorar el rendiment de l’alumnat. 

● Sensibilitzar sobre les dificultats que poden presentar els alumnes amb DEA. 

● Aprendre estratègies per saber com actuar davant aquests alumnes. 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 
● Dotar al professorat d’eines i estratègies d’intervenció amb aquest alumnat.  

● Aconseguir un entorn més adequat a les necessitats dels alumnes amb DEA. 

● Coordinar amb serveis externs per a possibles sessions formatives.  

● Col·laborar en la creació d’espais de fomentació de la competència lingüística. 

● Fer el seguiment de l’aplicació de les estratègies a l’aula, tot vetllant per criteris d’inclusió.  

● Fer el seguiment de l’evolució de l’alumnat NESE juntament amb l’equip de suport. 



DESTINATARIS 
● Tot el claustre  

ESTRATÈGIES D’ACTUACIÓ  
Estratègies específiques en relació al programa: 

● Realització de propostes per crear un espai lingüístic dins els centre.  

● Formació en centre dinamitzada per un Grup Impulsor coordinat pel Centre de Professors (CEP): la competència lingüística. 

● Suport en el disseny del pla d’actuació del dinamitzador lingüístic en català i el seu seguiment. 

● Participació en les sessions de coordinació de l’equip de suport per a fer el seguiment de l’evolució de l’alumnat amb NESE.  

● Coordinació amb serveis externs i planificar i establir sessions formatives. 

● Promoure metodologies que afavoreixin l'atenció a la diversitat i en particular amb alumnes amb DEA. 

● Assessorament individualitzat tant al professorat com a les famílies, baix demanda.  

 

Estratègies generals del curs passat que es mantenen en relació a la detecció de necessitats 

● Explicació al personal nou del Claustre el procediment de demanda d’intervenció, el protocol de derivació i el procediment d’avaluació                   

psicopedagògica. 

● Seguiment de la demanda d’intervenció, del protocol de derivació i de l’avaluació psicopedagògica de l’alumnat. 

● Anàlisi de les demandes a les reunions de l’Equip de Suport i establiment d’acords d’actuació. 

● Actualització i seguiment de la graella d’alumnat NESE per DEA. 

● Recollida d’informació a partir de: 

○ Observació a l’aula i al centre, 

○ Anàlisi dels treballs escolars, 

○ Anàlisi del context sociofamiliar, 

○ Proves psicopedagògiques, 

○ Entrevistes amb l’equip docent, les famílies i altres professionals implicats. 

○ Altres intervencions. 



● Posada en comú de la informació recollida. 

● Retorn de l’avaluació a l’equip docent i als familiars. 

● Assessorament als mestres, tutors i especialistes sobre la resposta educativa més 

● adequada. 

● Reunions amb tutors/es i membres de l’equip de suport de referència per recollir 

● informació sobre l’evolució en el procés d’aprenentatge i adaptació escolar. 

● Priorització de mesures ordinàries d’atenció a la diversitat per afavorir la inclusió. 

● Col·laborar en l’adaptació de materials i recursos. 

● Elaborar pautes d’actuació per a l’alumnat amb DEA. 

● Revisió de les mesures educatives adoptades (suports, materials, orientacions, ACS,...). 

● Suport i assessorament a les famílies d’alumnes amb NESE per DEA. 

● Derivació dels casos que ho requereixin a serveis externs, fent-ne la consegüent coordinació i seguiment. 

TEMPORALITZACIÓ 
● Durant tot el curs escolar.  

RECURSOS 
HUMANS: 

● Comunitat educativa: tutors, especialistes, equip de suport, equip directiu, dinamitzador lingüístic.. 

● Serveis externs com per exemple l’ECLA (Equip de Comunicació, Llenguatge i Aprenentatge). 

 

MATERIALS: 

● Documents penjats a la pàgina del Servei d’Atenció a la DIversitat.  

● Els necessaris per desenvolupar l’activitat. 

● Fonamentació teòrica dels programes Aprenentatge Inicial de la Lectura (AIL), Impuls de la Lectura (ILEC) i AraESCRIC del Departament                   

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  Proves d’avaluació psicopedagògiques estandarditzades i no estandarditzades. 

 



AVALUACIÓ /INDICADORS D’AVALUACIÓ  
● Grau d’implementació de les noves metodologies o pautes proposades. 

● Valoració de l’adequació de les estratègies proporcionades.  

● Grau de participació i interès dels membres del Claustre. 

● Grau de satisfacció del Claustre respecte de la formació i l’evolució percebuda en els seus alumnes. 

● Millora acadèmica dels alumnes (en competència lectora, escrita i autonomia de treball). 

● Implicació de les famílies en les pautes proposades. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEX 6. PLANNING NETEJA. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
*Veure plec de condicions per a les neteges mensuals/trimestrals i anuals de les següents àrees i/o mobiliari: 

● Finestres, persianes, portes i vidres.  
● Material psicomotricitat 

Està pendent subministrar els banys de mestres i nines amb contenidors higiènics. 
 



ANNEX 7.- CERTIFICAT APROVACIÓ DE LA PGA PER PART DEL CLAUSTRE, EL CONSELL ESCOLAR I LA DIRECTORA DEL CENTRE. 
 

 


