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1.DIAGNÒSTIC INICIAL. 
 

La present Programació General Anual (PGA) s’ha realitzat partint del 
Projecte de Direcció del període 2018-2022 , de les conclusions extretes de la 
memòria final del passat curs 2018-19 i de les propostes del Claustre i Consell 
Escolar. En aquesta nova etapa es cerca una actuació centrada en dimensions 
pedagògiques i educatives: en el desenvolupament dels processos 
d’ensenyament i aprenentatge, en l’anàlisi dels resultats educatius i de l’exercici 
docent, en la coordinació dels equips, en el disseny i el desenvolupament del 
currículum, en la tutoria, en la projecció externa del centre, la millora de 
implicació de les famílies, l’atenció a la diversitat, i la innovació de centre. 

 
S’ha procurat que l’elaboració de la present Programació General Anual 

reforci la identitat i singularitat del centre CEIP Puig de sa Ginesta, en primer 
terme, amb una identificació de les claus més notòries del seus contextos i 
entorns (l’anàlisi de partida), que permeti adequar els continguts de la PGA, i 
per una altra banda, mitjançant les possibilitats d’autonomia –pedagògica, 
organitzativa i de gestió- que resultin factibles en el disseny de les actuacions i 
intervencions. 

 
Figura, així mateix, com a una de les intencions principals, la d’oferir una 

programació realista, útil i eficient, d’acord amb les situacions, les necessitats i 
els recursos dels quals es disposa, partint del coneixement de les realitats, 
establint de forma clara els objectius, les actuacions i l’avaluació de la 
programació, i cercant, en definitiva, la coherència interna de la mateixa, així 
com l’equilibri dels seus objectius i la viabilitat de la seva consecució. 

 
Modificacions en el context del centre i principals conclusions 

globals extretes de la memòria del curs anterior 
 
           Les principals característiques de la situació actual del centre i que ens 
serveixen com a anàlisi de partida pel disseny de la programació són: 
 
-Pla Estratègic 2018-2022: De cara al segon curs del pla, tenim la intenció 
d’atendre totes les propostes de millora que ens faci arribar qualsevol membre 
de la comunitat educativa ( tal i com hem fet fins ara) per tal de marcar els 
objectius i les línies d’actuació del centre. 
 
Volem continuar dins la mateixa dinàmica de funcionament que hem dut fins 
ara com a Equip Directiu. 
 
Som plenament conscients que hi ha molts d’aspectes a millorar i que cada 
curs escolar suposarà nous reptes segons les circumstàncies del moment. 
 
Per poder definir propostes de millora hem partit de la DAFO del nostre centre 
(per elaborar la DAFO s’han tingut en compte les aportacions del Claustre, 
Consell Escolar i AMIPA). Els objectius estratègics derivats de la DAFO seran 
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sempre el punt de partida per dissenyar els objectius anuals de les 
Programacions Generals Anuals. 
- Conformitat de cursos, mitjana de centre i alumnes amb alguna 
assignatura suspesa: el % d’alumnes de Primària que aproven amb una 
mitjana superior al 6,5 és del 69,4% i el 14% té alguna assignatura suspesa, 
destacant la necessitat de millora als cursos de 6è A i 5è. 
 
- Reflexió dels resultats obtinguts el curs anterior: Pensem que els resultats 
són positius, mantenint o millorant el nivell desitjat a casi tots els cursos. 
Destaca l’alt percentatge d’alumnat amb alguna àrea suspesa a 5è i 6`eA de 
primària. Durant el present curs es milloraran les actuacions de suport als 
cursos de 5è i 6è de primària. S’han reestructurat els suports per donar 
resposta a aquesta necessitat prioritzant aquests cursos. 
 
A Educació infantil també hi ha un gran nombre d’infants amb importants i 
diverses necessitats que necessiten rebre intervencions de l’equip de suport. 
Per aquest motiu durant el present curs, i comptant amb més personal docent 
que al curs anterior, s’ha intentat estructurar els suports perquè tots els infants 
estiguin atesos de manera òptima. 
 
Així i tot, l’equip de suport ha d’atendre les necessitats de 51 alumnes 
diagnosticats i d’altres pendents de diagnòstic, el qual impossibilita que 
l’atenció a la que tenen dret sigui suficient. 
 
- Aspectes curriculars: som conscients de que necessitam  de manera urgent 

prioritzar les tasques curriculars, parlar i reflexionar sobre el treball dins l’aula i 

sobre les línies metodològiques.  

No comptam amb una concreció curricular ben definida, i necessitam prioritzar 

aquest aspecte durant el present curs, com a mínim a l’àrea de llengües, ja que 

no comptam amb llibres. 

Cal destinar les reunions de CCP per tractar temes més pedagògics i no tant 

per fer reunions informatives o organitzatives. 

Estam establint un pla de treball anual per prioritzar feines, realitzar-les a 
consciència i acabar-les abans de començar-ne d’altres. 
 
- EntusiasMat: durant el present curs posarem en marxa el programa 
d’EntusiasMat fins a 6è de Primària la qual cosa permetrà valorar aquest 
programa en funcionament a tota primària. 
 
- Projecció externa del centre: durant els cursos anteriors es va millorar la 
projecció externa del centre comunicant als mitjans de comunicació diferents 
activitats que s’han realitzat, implicant a les famílies i creant una clara 
tendència de millora en la participació de les mateixes. Aquest aspecte es vol 
seguir potenciant. 
 

- Tipus d’alumnat: l’alumnat que acudeix al centre és molt variat i heterogeni, 
amb un percentatge notori d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge i amb 
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moltes diferències d’uns grups a uns altres, tant a nivell de ràtio com curricular. 
També comptam amb un alt percentatge d’alumnat nouvingut que no afavoreix 
el desenvolupament de les programacions fixades inicialment havent de 
modificar/adaptar les mateixes cada cop que hi ha una incorporació d’aquest 
tipus.  
 
- Clima convivencial i de treball favorable. Comptam amb un Pla de 
Convivència que desenvolupa actuacions programades setmanalment a les 
tutories i mediació escolar durant el temps del pati. També contemplam dins el 
Pla actuacions amb el professorat i amb les famílies que permeten millorar 
aquest aspecte. Malgrat això el darrer curs, hi ha hagut uns casos puntuals que 
han exigit un gran esforç per part de tot el centre, col·lapsant l’equip directiu a 
nivell d’hores invertides i havent d’abandonar altres tasques per poder atendre 
les situacions de manera adequada. Durant el present curs la Comissió de 
Convivència comptarà amb més temps destinat en aquestes possibles 
situacions per evitar aquest fet. 
 
 
-Bona predisposició a la col·laboració i al treball en equip del professorat. 
 
- Projecte Educatiu revisat i aprovat en la seva totalitat. 
  
- Relacions amb els altres centres educatius del municipi: les relacions són 
bones i fluïdes tant al mateix nivell educatiu (principalment a través del seminari 
d’equips directius) com amb els centres adscrits d’altres etapes (escoleta i IES). 
 
-Bona coordinació amb l’AMIPA: la bona predisposició de feina i de 
participació de l’AMIPA durant els cursos anteriors ha facilitat l’organització de 
totes les activitats que s’han preparat de manera conjunta. Es vol seguir 
potenciant aquest aspecte. 
 

- Estat general de l’edifici i dotacions de recursos millorables: malgrat 
estam satisfets amb el % de peticions realitzades per part de l’ajuntament , el 
centre continua necessitant una sèrie de reformes a nivell  estructural (banys 
d’infantil, instal·lació elèctrica, sortides d’emergència, barreres 
arquitectòniques). Es vol continuar amb la demanda d’aquestes millores.
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2. Objectius i actuacions per al curs 2019/2020: àmbits d’intervenció, objectius, actuacions i  indicadors. 
 

Propostes de millora de la Memòria 18-19 i mesures adoptades durant el curs 19-20: 
 
Tots els indicadors del següent llistat  seran avaluats al seguiment de la PGA(febrer) i a la memòria de final de curs. 
 
 

 
Àmbit d’ 
actuació 

 
Objectiu 
Estratègic 

 
Petició  

 
Propostes de millora 

 
Actuacions 

 
Temporalització 

 
Pedagògic 
i didàctic 

 
Millorar el 
rendiment 
acadèmic 
dels 
alumnes. 
 

 
4t Infantil 

 
- Analitzar la viabilitat de la 
proposta que es va fer a una 
CCP consistent en incorporar 
les classes d’anglès a l’horari 
de joc simbòlic i/o tallers, que 
són moments en que es 
treballa de forma lúdica i inter-
nivell.  

 
-La proposta 
s’analitzarà durant el 
present curs 
 

 
Curs 19-20                                                                                                                                                                                                
 

 
Pedagògic 
i didàctic 

 
Millorar el 
rendiment 
acadèmic 
dels 
alumnes. 
 

 
- Tornar a introduir les 
sessions de música, amb la 
mestra especialista de 
música, al Cicle d’Educació 
Infantil. 

 
-Tallers de música en 
funcionament a infantil 

 
Setembre 
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Atenció a 
la 
diversitat 

 
Millorar 
l’atenció a 
la 
diversitat 
a partir del 
disseny i 
l’aplicació 
de 
procedime
nts 
sistemàtics 
de 
resposta a 
les 
necessitats 
educatives 
específiqu
es de 
l’alumnat. 

 
5è 
Infantil 

 
-S’haurà de tenir en compte a 
l’hora d’organitzar els suport 
les característiques del grup. 
A més a més dels 4 alumnes 
que necessitaran suport de la 
mestra d’audició i llenguatge, 
un d’ells te un diagnòstic de 
retard maduratiu, tres estan 
pendents de valoració per 
part del membre de  l’equip 
EOEP  i acollirem a un 
alumne NEE repetidor del 
curs de 6è d’infantil. 

 
-Gràcies a la 
incorporació de mitja 
mestra més al cicle 
s’han pogut dissenyar 
els horaris per poder 
atendre  de la millor 
manera possible a tots 
els infants. 
- Prioritzar l’avaluació 
psicopedagògica 
d’aquests casos.  

 
Equip de suport 
/ 
Equip docent 
infantil/ 
UOEP 

 
Pedagògic 
i didàctic 

 
Millorar el 
rendiment 
acadèmic 
dels 
alumnes. 

 
-Que la mestra de música de 
l’escola també faci la música 
a infantil ja que això seria molt 
positiu per als infants. 

 
Tallers de música en 
funcionament a infantil 

 
Pedagògic 
i didàctic 

 
- Realitzar 
formacion
s de centre 
segons les 

 
1r 

 
Seguir amb la metodologia de 
treball cooperatiu dins l’aula i 
amb la formació del 
professorat. Dedicar sessions 

 
Formació de centre, 
reunions de cicle i 
CCP  amb aquest punt 
fixat de manera 

 
Curs 19-20 
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necessitats 
detectades 
a la revisió 
del 
sistema 
que puguin 
dinamitzar 
la reflexió i 
la millora 
educativa 
 
 

mensuals fixes dins el cicle 
per xerrar de cóm s’està 
duent a terme aquesta 
metodologia i posar-ho també 
en comú a les CCP per 
compartir-ho a nivell de 
centre. 
 

sistemàtica com a 
ordre del dia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setmanalment 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestió i 
recursos 

 
 Revisar i 
adequar el 
Projecte 
Educatiu. 
 

 
1r 

 
Tenir a les reunions de cicle 
una organització mensual a 
on els ordres del dia 
estableixin certs temes que 
per no ser prioritaris es solen 
deixar de costat i són 
importants (primera setmana 
del mes: xerrar d’activitats i 
sortides més properes, 
segona setmana: dedicar-la a 
xerrar de les metodologies de 
la línia de centre, tercera 
setmana: a aspectes 
relacionats amb les 
concrecions pendents del 
currículum...) 
 

 
Programar a cada cicle 
la temporalització dels 
temes pedagògics per 
setmanes  
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Atenció a 
la 
diversitat 

 
Millorar 
l’atenció a 
la 
diversitat 
a partir del 
disseny i 
l’aplicació 
de 
procedime
nts 
sistemàtics 
de 
resposta a 
les 
necessitats 
educatives 
específiqu
es de 
l’alumnat. 

 
1r 

 
Organitzar més les reunions 
de coordinació amb l’equip de 
suport, establint un ordre del 
dia i dedicant temps a 
organitzar el que se farà ens 
els suports dins l’aula per 
optimitzar més aquesta ajuda. 

 
Establir ordre del dia 
abans de les reunions 

 
Setembre 

 
Gestió i 
recursos 

 
Revisar i 
adequar el 
Projecte 
Educatiu. 
 

 
1r 

 
Si el proper curs continuem 
amb l’activitat de natació els 
dilluns i ens la posen en hores 
de pati, proposo que els 
mestres de primer i segon 
sempre facin el pati en dilluns 
ja que sinó el faran afegit 
quan comenci aquesta 
activitat al mes d’abril.  
 

 
Coordinar-se amb 
l’ICE perquè sigui 
possible canviar 
l’horari. 

 
Primer trimestre 

 
Gestió i 
recursos 

 
Revisar i 
adequar el 
Projecte 

 
1r 

 
En relació a les guàrdies de 
pati, proposo que no s’hagin 
de canviar quan un mestre fa 

 
Tractar el tema a CCP 

 
Octubre 
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Educatiu. 
 

sortida ja que la guàrdia es fa 
realment a la sortida. 
 

 
Gestió i 
recursos 

 
Revisar i 
adequar el 
Projecte 
Educatiu. 
 

 
1r 

 
Reflexionar  bé sobre el pati 
que volem i el que volen els 
alumnes i si cal es facin 
activitats per recaptar diners 
per comprar els jocs o els 
materials que desitgem per 
gaudir del temps d’esplai. Des 
de que els alumnes juguen a 
les cordes, a la taula de pin-
pon i amb els escacs 
l’ambient de pati es un altre. 
Personalment proposo llevar 
el futbol del pati, a la meva 
aula només és un motiu de 
conflictes, s’ha intentat 
treballar amb ells aquest tema 
per a que el futbol sigui una 
forma més de gaudir de jugar 
però per ells és més un 
competir. El temps que els 
meus alumnes varen estar 
castigats sense jugar a futbol 
el segon trimestre varen 
gaudir més de jugar tots junts 
al pati i no se varen donar 
tants de conflictes. 
 

 
Depenent de les 
prioritzacions de cicle, 
arribat el moment, 
tractar a CCP el tema i 
valorar bé totes les 
opcions abans 
d’establir l’opció 
definitiva 

 
CCPs primer 
trimestre 

 
Pedagògic 
i didàctic 

 
Millorar el 
rendiment 

 
1r 

 
Proposo que el tema anual 
del proper curs estigui 

 
Tema anual relacionat 
amb el medi ambient a 

 
Setembre 
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acadèmic 
dels 
alumnes. 
 

relacionat amb el tema 
ambiental: el nostre mar 
Mediterrani fora plàstics, 
estimar i salvar el nostre 
planeta, com podem actuar 
localment per beneficiar així 
tots globalment. I prendre 
decisions per acabar essent 
una escola ECO 
AMBIENTAL. 

nivell d’aula per 
decisió del Claustre 

 
Pedagògic 
i didàctic 

 
Millorar el 
rendiment 
acadèmic 
dels 
alumnes. 
 

 
2n 
 
 
 
 
 

 
Dur un seguiment del pla 
lector de centre iniciat aquest 
curs per tal d’avaluar la 
selecció realitzada i la 
possible ampliació amb nous 
títols. 
Ampliar el pla lector i el 
foment de la lectura amb la 
realització d’una sèrie 
d’activitats relacionades amb 
el món literari per part d’un 
coordinador/a. Aquesta feina 
podria estar relacionada tant 
amb la selecció i feina de la 
biblioteca d’aula com amb la 
programació de biblioteca de 
centre.  
Realitzar la nova programació 
de biblioteca basant-se en els 
il·lustradors i així relacionar-la 
amb les activitats de plàstica. 

 
Les coordinadores de 
biblioteca d’aula 
dinamitzaran les 
actuacions a realitzar 

 
Curs19-20 

 
Pedagògic 
i didàctic 

 
-Millorar 
el 

 
2n 

 
Elaborar una concreció 
curricular de cada curs així 

 
Pendents de ser 
contemplat a la 

 
Curs 19-20 
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rendiment 
acadèmic 
dels 
alumnes. 
- Revisar i 
adequar el 
Projecte 
Educatiu. 
 

com unes proves d’avaluació 
de nivell curricular. 
 

priorització de temes 
pendents acordats pel 
Claustre 

 
Formació 
del 
professorat 

 
Realitzar 
formacion
s de centre 
segons les 
necessitats 
detectades 
a la revisió 
del 
sistema 
que puguin 
dinamitzar 
la reflexió i 
la millora 
educativa 
 

 
2n 

 
Comprar els llibres d’activitats 
de cohesió de grup proposats 
a la formació de treball 
cooperatiu per poder 
programar-les amb facilitat. 
 

 
Aprovat per Claustre la 
compra de llibres. La 
coordinadora d’ AC 
s’encarregarà de la 
compra. 

 
Primer trimestre 

 
Pedagògic 
i didàctic 

 
-Millorar 
el 
rendiment 
acadèmic 
dels 
alumnes. 
- Revisar i 
adequar el 
Projecte 

 
2n 

 
Parlar i reflexionar sobre el 
treball dins l’aula i de les 
línies metodològics/propostes 
de treballs a les diferents 
reunions docents (CCP, inter-
cicles, equip docent, etc). 
Destinar les reunions de CCP 
per tractar temes pedagògics i 
no tant per fer reunions 

 
Temporalitzar de 
manera sistemàtica els 
temes pedagògics ales 
ordres del dia de les 
CCP i els Cicles. 

 
Curs 19-20 
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Educatiu. 
 

informatives o organitzatives. 
 
 

 
Gestió i 
organitzaci
ó 

 
 Revisar i 
adequar el 
Projecte 
Educatiu. 
 

 
2n 

 
Establir un pla de treball anual 
a principi de curs per prioritzar 
feines, realitzar-les a 
consciència i acabar-les 
abans de començar-ne 
d’altres. 

 
Els cicles establiran 
l’ordre de prioritats del 
centre i s’aniran 
tractant els temes a les 
CCP 

  
CCP de tot el 
curs 

 
Gestió i 
organitzaci
ó 

 
Revisar i 
adequar el 
Projecte 
Educatiu. 
 

 
2n 

 
Analitzar el funcionament de 
les sortides diàries a les 14h. 
 
 

 
S’ha variat la recollida 
d’infants de 1r durant 
el 1r trimestre 

 
Setembre 

 
Pedagògic 
i didàctic, 
gestió i 
organitzaci
ó 

 
Millorar el 
rendiment 
acadèmic 
dels 
alumnes. 
 

 
4t 

 
Fer desdoblaments a les 
àrees instrumentals, dur a 
terme dinàmiques de grup per 
a que vegin els aspectes 
positius de fer feina amb els 
companys/es, dur a termes 
dinàmiques de grup per tal de 
que coneguin els punts forts 
dels seus companys. 

 
S’han prioritzats els 
suports de la mitja 
jornada més que tenim 
a primària per poder 
donar suport al grup 

 
Setembre 

 
Gestió i 
organitzaci
ó,pedagògi
c i didàctic 

 
Revisar i 
adequar el 
Projecte 
Educatiu. 
 

 
5è 
 
 

 
Degut a que l’escola està en 
un procés de canvi respecte a 
la metodologia i intentam fer 
una línia de centre proposo: 
NO AFEGIR MÉS COSES I 
FER UN LLISTAT AMB 
TOTES LES FEINES QUE 
TENIM A MITGES:  

 
Els cicles establiran 
l’ordre de prioritats del 
centre i s’aniran 
tractant els temes a les 
CCP 

 
Primer trimestre 
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o Concrecions curriculars 
(totes les matèries) 
o Treball cooperatiu 
o Metodologia de 
llengües 
o Pati 
I fins que no s’hagi ACABAT 
DE DONAR FORMA A UNA 
D’ELLES NO PASSAR A 
UNA ALTRA. 
 

 
Pedagògic 
i didàctic, 
gestió i 
organitzaci
ó 

 
Millorar el 
rendiment 
acadèmic 
dels 
alumnes. 
 

 
5è 

 
METOLOGIA DE LLENGÜES: 
La meva proposta seria que 
aquelles persones que estan 
formades en aquesta 
metodologia fossin les que 
donin les assignatures de 
llengües i que, aquelles 
persones que no estan 
formades o no ho tenen tant 
de per mà facin suport per tal 
d’aprendre a dur a terme 
aquesta metodologia. Potser 
durant unes setmanes/ primer 
trimestre. 

 
S’ha intentat que els 
suports dins els horaris 
siguin amb persones 
més expertes amb la 
metodologia de 
llengües del centre. A 
més amés, es farà un 
seguiment pedagògic 
a les reunions de cicle 
i a les intercicle. 

 
Curs 19-20 

 
Gestió i 
organitzaci
ó 

 
Revisar i 
adequar el 
Projecte 
Educatiu. 
 

 
5è 

 
En el cas TEI, proposo que 
el/la coordinador/a 
s’encarregui de que totes les 
activitats que s’hagin de fer 
conjuntament es tenguin 
planificades amb anterioritat, 
així com es tenguin preparats 
tots els materials necessaris 

 
Programat el mes de 
setembre a la reunió 
de Mestres TEI 

 
Setembre 
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per aquesta tasca.  

 
Gestió i 
organitzaci
ó 

 
Revisar i 
adequar el 
Projecte 
Educatiu. 
 

 
5è 

 
MEMÒRIA ESPECIALISTES. 
En el cas de les memòries 
dels especialistes no hi ha 
cap apartat on es puguin 
escriure propostes de millora. 
Trobo necessari que cadascú 
dels docents tengui un espai 
per poder expressar les seves 
idees per millorar el nostre 
centre.  

 
Canviar model de 
memòria afegint el 
punt. 

 
Curs 19-20 

 
Atenció a 
la 
diversitat 

 
Millorar 
l’atenció a 
la 
diversitat 
a partir del 
disseny i 
l’aplicació 
de 
procedime
nts 
sistemàtics 
de 
resposta a 
les 
necessitats 
educatives 
específiqu
es de 
l’alumnat. 
 
 
 

 
5è 

 
NOUVINGUTS: proposo que 
cada vegada que arribi un nin 
nou a l’escola s’avaluï 
prèviament, abans de fer-li 
comprar el material del seu 
curs, ja que molts nins arriben 
amb un nivell inferior del que 
toca i fan despesa d’uns 
llibres que potser no poden 
fer servir. 
 
 

 
Elaborar i realitzar 
unes proves inicials 
per nouvinguts 

 
Setembre-
Octubre 
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Gestió i 
organitzaci
ó 

 
Revisar i 
adequar el 
Projecte 
Educatiu. 
 

 
5è 

 
DELEGATS I 
SUBDELEGATS: El fet de 
triar aquest càrrecs va 
suposar que els nins 
s’involucressin en un “nou 
projecte de pati” fent servir 
hores de tutoria per pensar 
quins canvis necessitaria el 
centre per poder millorar en 
aquest aspecte. Una vegada 
entregades les propostes per 
parts del nins, s’han vist 
aturades per part de la 
AMIPA. Proposo que de cara 
al curs vinent es posin en 
marxa algunes de les 
propostes que varen dur. 
Aquelles que no tinguin 
costos.  
 
Per altra banda, la meva 
proposta seria canviar 
l’organització del PATI. Una 
setmana si, una no, on els 
nins puguin jugar a futbol.  
La setmana en que no toqui 
futbol, la pista podria estar 
destinada a rodes (patins, 
scooters) que hagin de dur els 
propis alumnes, per tal de fer 
un pati diferent on la pilota no 
sigui sempre el punt de 
conflicte entre iguals i entre 
gènere 

 
Analitzar les propostes 
a CCP i desenvolupar 
el projecte 
 
 
 
 
 
 
 

 
Curs 19-20 



15 
 

 
Pedagògic 
i didàctic 

 
Revisar i 
adequar el 
Projecte 
Educatiu. 
 

 
5è 

 
Prohibir a nivell de centre el 
paper d’alumini. Fer un 
concurs de qui tingui la bolla 
més petita de paper d’alumini 
a final de curs tindrà un premi 
(simbòlic). S’ha de fomentar 
l’ús de les carmanyoles dins 
les aules de cara a quan 
siguin adults siguin unes 
persones totalment 
conscienciades 

 
Acordat per claustre i 
comunitat a la 
comunitat educativa. 

 
Setembre 

 
Relacional, 
gestió i 
organitzaci
ó 

 
 Revisar i 
adequar el 
Projecte 
Educatiu. 
 

 
5è 

 
PARES: sabem que volem 
una escola molt propera a les 
famílies dels nostres alumnes, 
però en més d’una ocasió, 
això ha suposat una intrusió 
per la seva part en la nostra 
forma de fer, i ens han 
qüestionat la nostra tasca 
com a professionals.  
Davant futures situacions 
semblants, proposo que els 
pares han de intentar 
solucionar el problema amb la 
docent directament implicat i 
no a direcció. Per a tal cosa, 
és necessari que per molt que 
els pares es presentin a 
direcció si abans no han 
passat pels docent no se’ls 
atengui. D’aquesta forma 
també es deixarà de 
col•lapsar el despatx. 

 
Durant el present curs 
només s’atendrà als 
pares amb cita 
prèvia(excepte 
urgències) i havent 
passat pels tutors si és 
un tema de tutoria. Així 
s’ha informat a les 
famílies a la circular 
d’inici de curs. 

 
Curs 19-20 
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Gestió i 
organitzaci
ó 

 
Millorar el 
rendiment 
acadèmic 
dels 
alumnes. 
 

 
Anglès 

 
Proposam dotar la resta 
d’aules d’infantil amb 
pissarres digitals, i si és 
possible, un canvi de la 
televisió de l’aula d’anglès a 
la de música. 
 

 
Canvi d’aula realitzat. 
S’estudiarà la manera 
de comprar la tercera 
pissarra digital a 
infantil. 

 
Curs 19-20 

 
Gestió i 
organitzaci
ó 

 
Millorar la 
infraestru
ctura, les 
instal·laci
ons, els 
materials, 
el 
mobiliari, 
la 
decoració i 
la neteja 
del centre. 

 
EF 

 
Demanar a tots els mestres i 
monitors d'extraescolars que 
facin el possible per mantenir 
l'ordre del material i no deixin 
romandre els alumnes sols 
als vestuaris. 

 
Realitzar reunions amb 
els coordinadors per 
supervisar el tema 

 
Primer trimestre 

 
Atenció a 
la 
diversitat, 
relacional, 
gestió i 
organitzaci
ó 

 
- Millorar 
l’atenció a 
la 
diversitat 
a partir del 
disseny i 
l’aplicació 
de 
procedime
nts 
sistemàtics 
de 
resposta a 

 
Equip de 
suport 

 
El proper curs l’aula que 
necessitarà un suport més 
específic serà la de cinquè. 
S’ha valora quin tipus de 
suport serà més profitós per 
millorar no només els 
coneixements sinó també els 
hàbits. Serà necessari a la 
reunió de pares de principi de 
curs incidir contundentment 
que necessitam la seva ajuda 
per l’aprenentatge dels seus 
fills. Les normes i límits ha de 

 
Suports prioritzats a 
dins l’horari per part de 
la mitja jornada de 
primària extra d’aquest 
curs per fer 
desdoblaments i 
agrupaments flexibles. 

 
Setembre 



17 
 

les 
necessitats 
educatives 
específiqu
es de 
l’alumnat. 
 

ser dins i fora de l’escola. Si 
necessiten orientacions, els hi 
facilitar 

Atenció a 
la 
diversitat, 
gestió i 
organitzaci
ó 

Millorar 
l’atenció a 
la 
diversitat 
a partir del 
disseny i 
l’aplicació 
de 
procedime
nts 
sistemàtics 
de 
resposta a 
les 
necessitats 
educatives 
específiqu
es de 
l’alumnat. 
 
 
 
 

Equip de 
suport 
 
 

És important també gestionar 
el suport d’un alumne NEE 
que el proper curs farà 6è que 
desbarata molt tant als 
mestres com als companys. 
Necessitarà més suport 
individual a les primeres 
hores del matí. 

Suports organitzats 
durant l’horari que més 
necessitat té el grup. 

Setembre 

Gestió i 
organitzaci
ó 

- Revisar i 
adequar el 
Projecte 
Educatiu. 
 

Equip de 
suport 

Per tal d'aprofitar al màxim els 
tallers d'Estimulació del 
Llenguatge i de Consciència 
Fonològica, seria convenient  
evitar les darreres hores. 

Enguany s’ha prioritzat 
l’atenció 
individualitzada per 
necessitats dels 
alumnes. 

Setembre 
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Aquest és un dels reforços 
que com a escola hem de 
valorar si prioritzam o els 
deixam en pausa perquè es 
necessiten suports per marcar 
els prerequisits 
d’aprenentatge (atenció, 
imitació, memòria, 
discriminació auditiva i 
visual,...). 

Atenció a 
la 
diversitat 

Millorar 
l’atenció a 
la 
diversitat 
a partir del 
disseny i 
l’aplicació 
de 
procedime
nts 
sistemàtics 
de 
resposta a 
les 
necessitats 
educatives 
específiqu
es de 
l’alumnat. 
 
 

Equip de 
suport 

Estudiar, abans de començar 
els desdoblaments, quins 
seran els més profitosos. 

Organització equip de 
suport i cap d’estudis 
inici de setembre 

Setembre 

Atenció a 
la 
diversitat 

Millorar 
l’atenció a 
la 
diversitat 

Equip de 
suport 

Aquest curs ha estat molt 
complicat l’agrupament de 
determinats alumnes 
nouvinguts ja que el seu 

Reducció d’hores de 
tutoria per part de l’AD 
per poder atendre els 
nouvinguts de manera 

Setembre 
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a partir del 
disseny i 
l’aplicació 
de 
procedime
nts 
sistemàtics 
de 
resposta a 
les 
necessitats 
educatives 
específiqu
es de 
l’alumnat. 

horari no es podia combinar 
amb l’horari de la mestra d’AD 
que tenia hores de tutoria. 
S’ha de tenir en compte pel 
proper curs. 

adequada 

Relacional  Revisar i 
adequar el 
Projecte 
Educatiu. 
 

Equip de 
suport 

Fer un seguiment del 
Programa de Mediació per 
millorar el funcionament de la 
figura del mediador (ens hem 
d’assegurar que entenen bé 
el procés) 

Creació de la figura de 
coordinador de 
mediació 

Setembre 

Atenció a 
la 
diversitat 

Millorar 
l’atenció a 
la 
diversitat 
a partir del 
disseny i 
l’aplicació 
de 
procedime
nts 
sistemàtics 
de 
resposta a 
les 

Equip de 
suport 

Poder tenir un horari més 
flexible respecte als suports 
dins l’aula a nivell de centre 
(de tot el professorat) per tal 
de poder dur a terme tota la 
documentació respecte a 
l’alumnat NESE. 

Establir alliberament 
d’horari lectiu temporal 
per poder dur a terme 
la documentació 

Curs 19-20 
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necessitats 
educatives 
específiqu
es de 
l’alumnat. 

Gestió i 
recursos 

Millorar la 
infraestru
ctura, les 
instal·laci
ons, els 
materials, 
el 
mobiliari, 
la 
decoració i 
la neteja 
del centre. 

Infantil 
(Cicle) 

Dotar l’aula de 4t d’infantil 
amb ordinador i pissarra 
digital. 

Realitzar la compra 
estudiant el 
finançament de la 
partida(AMYPA, cicle 
infantil, centre...) 

Curs 19-20 

Pedagògic 
i didàctic 

Millorar el 
rendiment 
acadèmic 
dels 
alumnes. 
 

Infantil  
 

Consensuar les proves que 
es passaran al final de l’etapa 
d’infantil per determinar les 
capacitats matemàtiques dels 
infants. 

Revisar les proves 
actuals a cicle abans 
del mes de maig. 

Curs 19-20 

Gestió i 
recursos, 
relacional 

- Revisar i 
adequar el 
Projecte 
Educatiu. 
 

Infantil Abans del començament de 
les classes, fixar, des de 
direcció, una reunió amb els 
monitors de menjador per tal 
de compartir pautes 
educatives. 

Reunions realitzades Setembre 

Pedagògic 
i didàctic 

Millorar el 
rendiment 
acadèmic 
dels 
alumnes. 
 

Infantil Que l'especialista de música 
imparteixi la música al nostre 
cicle. 

Tallers de música 
organitzats dins l’horari 

Setembre 
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Gestió i 
recursos 

Millorar la 
infraestru
ctura, les 
instal·laci
ons, els 
materials, 
el 
mobiliari, 
la 
decoració i 
la neteja 
del centre. 

Infantil Arreglar la porta que hi ha 
entre el pati d'infantil i de 
primària. 

Petició a l’ajuntament 
realitzada 

Setembre 

Gestió i 
recursos 

Millorar la 
infraestru
ctura, les 
instal·laci
ons, els 
materials, 
el 
mobiliari, 
la 
decoració i 
la neteja 
del centre. 

Infantil Canviar la porta d'entrada del 
carrer al pati del toldo. 

Petició a l’ajuntament 
realitzada 

Setembre 

Pedagògic 
i didàctic 

Millorar el 
rendiment 
acadèmic 
dels 
alumnes. 
 

1r cicle Establir un calendari de 
reunió de cicle que sigui 
coherent amb la dinàmica de 
la CCP. Entre els punts que 
s’haurien d’establir destacam: 
la metodologia de llengües i 
matemàtiques, el treball 
cooperatiu, les sortides i 
tallers. 

 

Prioritzacions a la CCP 
d’octubre per tractar 
temes pedagògics a 
CCP i cicle de manera 
més sistemàtica  

Setembre-
Octubre 
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Atenció a 
la 
diversitat, 
pedagògic 
i didàctic 

-Millorar 
el 
rendiment 
acadèmic 
dels 
alumnes. 
Millorar 
l’atenció a 
la 
diversitat 
a partir del 
disseny i 
l’aplicació 
de 
procedime
nts 
sistemàtics 
de 
resposta a 
les 
necessitats 
educatives 
específiqu
es de 
l’alumnat. 
 
 
 

1r Cicle 
 

Elaborar unes proves 
competencials de cada nivell 
per poder valorar 
objectivament el nivell dels 
alumnes especialment els 
alumnes nouvinguts. 
 

Sol·licitar a l’orientador 
assessorament per 
crear aquestes proves 
o bé utilitzar-ne unes 
d’oficials del 
departament 
d’orientació 

Primer trimestre 

Gestió i 
recursos 

Millorar el 
rendiment 
acadèmic 
dels 
alumnes. 
 

1r cicle Demanar canvi d’horari de 
l’activitat de natació que no 
coincideixi amb el temps de 
pati per tal que els alumnes 
puguin berenar 
tranquil·lament i tenir temps 
d’esplai. 

Sol·licitud a l’ICE  Primer trimestre 
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Gestió i 
recursos 

Revisar i 
adequar el 
Projecte 
Educatiu. 

1r cicle Ja que l’AMIPA ens demana 
una previsió de despeses de 
les sortides escolars, 
sol·licitem que els cicles 
puguin saber a principi de 
curs el que podran 
subvencionar per poder 
administrar les ajudes segons 
el preu de les sortides. 
 

Coordinació amb 
l’AMYPA durant el mes 
d’octubre per 
determinar el tema 

Octubre 

Pedagògic 
i didàctic 

Millorar el 
rendiment 
acadèmic 
dels 
alumnes. 
 
 

2n cicle Dur a cicle una tutorització de 
la metodologia de llengües 
pels mestres de nova 
incorporació adjudicant un 
tutor del cicle que es facin 
suport a l’aula mútuament per 
poder dur un seguiment 
 

Suports dins l’horari i 
seguiment a cicle de la 
metodologia utilitzada 

Curs 19-20 

Gestió i 
recursos 

Revisar i 
adequar el 
Projecte 
Educatiu. 

2n cicle Penjar l’ordre del dia del cicle 
al DRIVE per tal  que tots els 
mestres puguin afegir els 
punts que consideri oportuns. 

Penjar al drive el 
document la setmana 
anterior. 

Curs 19-20 

Atenció a 
la 
diversitat 

Millorar 
l’atenció a 
la 
diversitat 
a partir del 
disseny i 
l’aplicació 
de 
procedime
nts 
sistemàtics 
de 

2n cicle 
 

Valorar la possibilitat de poder 
fer agrupaments flexibles i/o 
desdoblaments, a les àrees 
que sigui necessari. 

Horaris organitzats Setembre 
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resposta a 
les 
necessitats 
educatives 
específiqu
es de 
l’alumnat. 

Pedagògic 
i didàctic 

Millorar el 
rendiment 
acadèmic 
dels 
alumnes. 
 

2n cicle S’hauria de seguir amb els 
tallers orals de llengua ja que 
són molt útils i profitosos. 

Metodologia dels 
Tallers orals tractats a 
cicle (setembre) i 
seguiment posterior 
trimestral 

Curs 19-20 

Gestió i 
recursos 

Millorar el 
rendiment 
acadèmic 
dels 
alumnes. 
 

2n cicle Adequar el racó de biblioteca 
d’aula i mantenir els 15’ de 
lectura dins una franja horària 
concreta. Tenir suport per 
baixar a la biblioteca i poder 
fer préstec en condicions i 
fusionar projectes perquè no 
es solapin. 
 

Horaris organitzats Setembre 

Relacional, 
pedagògic 
i didàctic 

Millorar el 
rendiment 
acadèmic 
dels 
alumnes. 
 

AMYPA “Realizar sesiones de 
asesoramiento a las familias 
en referencia a la enseñanza 
de matemáticas 
(EntusiasMat), el objetivo es 
enseñar el método para que 
las familias puedan dar apoyo 
en casa.” 
 

Organitzar les 
sessions per part dels 
mestres que fan Emat i 
/ o assessora 
pedagògica programa. 

Primer trimestre 

Pedagògic 
i didàctic 

Millorar el 
rendiment 
acadèmic 
dels 

AMYPA “Implementar un método de 
trabajo en el aula similar en 
todos los cursos para que los 
alumnos puedan estudiar las 

Se revisaran els acord 
de funcionament 
d’aula a les reunions 
intercicles 

Setembre 
(quadern del 
mestre) 
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alumnes. 
 

materias en casa a través de 
esquemas o resúmenes de 
igual modo a medida que 
avanzan de ciclo.” 

(primària)/equip docent 

Gestió i 
recursos, 
relacional 

Revisar i 
adequar el 
Projecte 
Educatiu. 

AMYPA 
 

“Crear un procedimiento más 
personalizado en el 
tratamiento de “piojos” de 
cara a informar directamente 
a las familias afectadas y que 
los tratamientos y las 
notificaciones no sean 
masivas, incluso informar a 
las familias de que los 
afectados no puedan ir al 
centro sí todavía tienen 
piojos.” 

Personalitzar les 
notificacions i el 
procediment marcat a 
les famílies 

Curs 19-20 

Relacional Revisar i 
adequar el 
Projecte 
Educatiu. 

AMYPA 
 

“Notificar mediante la agenda 
(a las familias) diariamente 
aquellos conflictos que tienen 
los niños y sobre todo 
aquellos que han aplicado 
una medida correctiva.” 

Malgrat aquesta acció 
s’ha realitzat sempre, 
s’intentarà millorar 
aquest funcionament. 

 Curs 19-20 

Pedagògic 
i didàctic 

Millorar el 
rendiment 
acadèmic 
dels 
alumnes. 
 

AMYPA 
 

“Coordinar las tareas para 
casa entre el claustro y el 
periodo de exámenes para 
intentar evitar fechas muy 
coincidentes” 

Realitzar coordinació 
als cicles 

Setmanalment 

Gestió i 
recursos 

Millorar la 
infraestru
ctura, les 
instal·laci
ons, els 
materials, 
el 

AMYPA 
 

“Nuevo pavimento en la zona 
habilitada como campo de 
baloncesto.” 

Canvi realitzat per 
l’Ajuntament de Calvià 

Setembre 
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mobiliari, 
la 
decoració i 
la neteja 
del centre. 

Gestió i 
recursos 

Millorar la 
infraestru
ctura, les 
instal·laci
ons, els 
materials, 
el 
mobiliari, 
la 
decoració i 
la neteja 
del centre. 

Alumnes “-Más juegos en el patio 

 -Mejorar el campo de 
básquet 

-Poner un parque en el patio 
de primaria 

-Cambiar la conexión a 
Internet 
 
-El patio hacer algo divertido y 
bonito 
 

-Poner un columpio” 

Es contemplaran les 
propostes al projecte 
de millora de pati 

Curs 19-20 

Relacional Revisar i 
adequar el 
Projecte 
Educatiu. 

Pares i 
mares 
(Enquest
es) 

“Grupos y Aislamiento: 
Considero que se debería 
prestar más atención a los 
grupos y sobre todo a los 
“líderes” para que no aíslen a 
terceros por su vulnerabilidad 
o sensibilidad.” 

Contemplat al Pla de 
Convivència 

Curs 19-20 

Relacional Revisar i 
adequar el 
Projecte 

Pares i 
mares 
(Enques-

Recreo: Potenciar los juegos 
tradicionales, comba, elástico, 
peonza, quizás destinando 

Es contemplaran les 
propostes al projecte 
de millora de pati 

Curs 19-20 
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Educatiu. tes) 
 

algunas sesiones de 
educación física coordinadas 
entre todos los ciclos con el 
objetivo de que todos los 
alumnos en el mismo 
momento tengan la iniciativa 
de desarrollar estos juegos. 

Gestió i 
recursos 

Millorar la 
infraestru
ctura, les 
instal·laci
ons, els 
materials, 
el 
mobiliari, 
la 
decoració i 
la neteja 
del centre. 

TIC Anomenar encarregats i 
responsables dels mini-
portàtils sempre supervisats 
pels tutors o mestres 
responsables (Hi ha un 
protocol d’ús). 

Actuació de tutoria  Primer trimestre 

Gestió i 
recursos 

Millorar la 
infraestru
ctura, les 
instal·laci
ons, els 
materials, 
el 
mobiliari, 
la 
decoració i 
la neteja 
del centre. 

TIC 
 

Renovació dels mini portàtils 
ja que s'han quedat vells. 
 

L’Ajuntament 
subvenciona la compra 
del material electrònic 

Primer trimestre 

Pedagògici 
didàctic 

Millorar el 
rendiment 
acadèmic 
dels 

TIC Realització de sessions 
d’assessorament al claustre 
sobre aplicacions i eines 
educatives. Enguany drive, 

Reunions trimestrals Curs 19-20 
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alumnes. 
 

continuar de cara a proper 
curs  
 

Gestió i 
recursos 

Millorar la 
infraestru
ctura, les 
instal·laci
ons, els 
materials, 
el 
mobiliari, 
la 
decoració i 
la neteja 
del centre. 

Menjado
r 

Que els responsables del 
manteniment del centre 
arreglin els sistema elèctric . 
 

L’Ajuntament ha 
arreglat la part de la 
cuina que era la més 
urgent, queda pendent 
la resta. 
Cal tornar a sol·licitar a 
Planificació i a 
l’IBISEC l’actuació 
amb urgència 
 

Curs 19-20 

Gestió i 
recursos 

Millorar la 
infraestru
ctura, les 
instal·laci
ons, els 
materials, 
el 
mobiliari, 
la 
decoració i 
la neteja 
del centre. 

Menja-
dor 

Disposar d’una clau del 
dispensador de paper 

Sol·licitar clau a 
Ohlimpia 

Setembre 

Gestió i 
recursos 

Millorar la 
infraestru
ctura, les 
instal·laci
ons, els 
materials, 
el 
mobiliari, 

Menja-
dor 

Millorar la decoració del 
menjador 

Demanar ajuda a 
l’AMIPA per la 
realització 

Primer trimestre 
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la 
decoració i 
la neteja 
del centre. 

Gestió i 
recursos 

Millorar la 
infraestru
ctura, les 
instal·laci
ons, els 
materials, 
el 
mobiliari, 
la 
decoració i 
la neteja 
del centre. 

Menja-
dor 

Arreglar la fregidora Sol·licitat a 
l’Ajuntament el curs 
anterior 

Curs 19-20 

Relacional Revisar i 
adequar el 
Projecte 
Educatiu. 

Menja-
dor 

Conscienciació dels alumnes 
que els monitors tenen la 
mateixa autoritat que els 
mestres. 

-Rigidesa per part dels 
monitors a l’hora 
d’aplicar el reglament 
de menjador. 
-Reunions de 
seguiment amb 
l’empresa i amb els 
monitors 

Curs 19-20 

Pedagògic 
i didàctis 

Revisar i 
adequar el 
Projecte 
Educatiu. 

Menja-
dor 

Millorar el funcionament del 
rentats de dents 

-Rigidesa per part dels 
monitors a l’hora 
d’aplicar el reglament 
de menjadors. 
-Reunions de 
seguiment amb 
l’empresa i amb els 
monitors 
Petició realitzada 

Setembre 

Gestió i 
recursos 

Millorar la 
infraestru
ctura, les 
instal·laci
ons, els 
materials, 
el 

Menja-
dor 

Arregla el quadre elèctric de 
la cuina 

Setembre 
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mobiliari, 
la 
decoració i 
la neteja 
del centre. 

Gestió i 
recursos 

Millorar la 
infraestru
ctura, les 
instal·laci
ons, els 
materials, 
el 
mobiliari, 
la 
decoració i 
la neteja 
del centre. 

Conserg
eria 

Sol·licitar un contenidor més a 
Calvià 2000 
 

-Realitzar les 
sol·licituds 

Setembre- 
Octubre 

Gestió i 
recursos 

Millorar la 
infraestru
ctura, les 
instal·laci
ons, els 
materials, 
el 
mobiliari, 
la 
decoració i 
la neteja 
del centre. 
 
 
 

Conserg
eria 
 

Comprar un nou reproductor 
de música mp3 
 

-Realitzar les 
sol·licituds 
 

Setembre- 
Octubre 
 

Gestió i 
recursos 

Millorar la 
infraestru
ctura, les 

Conserg
eria 

Comprar un nou telèfon 
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instal·laci
ons, els 
materials, 
el 
mobiliari, 
la 
decoració i 
la neteja 
del centre. 

Gestió i 
recursos 

Millorar la 
infraestru
ctura, les 
instal·laci
ons, els 
materials, 
el 
mobiliari, 
la 
decoració i 
la neteja 
del centre. 

Conserg
eria 

Comprar una guillotina nova 
 

Gestió i 
recursos 

Millorar la 
infraestru
ctura, les 
instal·laci
ons, els 
materials, 
el 
mobiliari, 
la 
decoració i 
la neteja 
del centre. 

Conserg
eria 

Comprar una caixa amb clau 
nova pels diners. 

Relacional Revisar i 
adequar el 

Direcció Gestió de consultes de 
famílies: De manera 

Reunions sempre amb 
cita prèvia( excepte les 

Curs 19-20 
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Projecte 
Educatiu. 

prioritària s’ha de comunicar a 
les famílies i no deixar passar 
cap cas, perquè abans 
d’acudir al despatx han 
d’intentar tractar els temes 
amb els tutors ja que la 
direcció no compta de manera 
inicial amb la informació del 
tutor i estam obligats a 
coordinar-nos amb el tutor 
abans de poder donar 
resposta a la família. 

urgències reals) 

Pedagògic 
i didàctic, 
gestió i 
recursos 

Revisar i 
adequar el 
Projecte 
Educatiu. 

Equip 
directiu 
 

Acords/metodologia de 
centre: reflexionar que la 
presa de decisions s’ha de fer 
amb  un temps prudencial i 
valorant molt els pros i 
contres d’aquestes decisions. 

Tractar els temes amb 
calma a les CCP i als 
cicles 

Setembre 

Pedagògic 
i didàctic 

Millorar el 
rendiment 
acadèmic 
dels 
alumnes. 
 

Equip 
directiu 
 

Revisió proves finals de 
català: pensam que s’haurien 
de revisar per poder valorar 
també altres aspectes 
diferents a la comprensió 
lectora i l’expressió escrita. 

Revisar les proves i 
demanar 
assessorament a 
l’equip d’orientació 
amb consonància amb 
les proves de nivell 
curricular. 

Curs 19-20 

Gestió i 
recursos 

Revisar i 
adequar el 
Projecte 
Educatiu. 

Equip 
directiu 
 
 

Colònies/ sortides/saturació 
econòmica famílies: a 
alguns cicles no s’ha planificat 
de manera correcta la càrrega 
econòmica i la massificació 
de sortides per trimestre. 
Proposam fer només unes 
colònies anuals alternant 
entre les diferents que ens 
pareixen més interesants. A 

Colònies anuals 
programades a cicle 

Setembre 
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6è, es proposa o bé no fer 
colònies o bé no fer-la el 
tercer trimestre per no 
coincidir amb el viatge. 

Gestió i 
recursos 

Revisar i 
adequar el 
Projecte 
Educatiu. 

Equip 
directiu 
 

Graduacions/festes de fi de 
curs: aquest curs hi ha hagut 
una sobresaturació de festes 
la darrera setmana fent que 
tot plegat amb els temes 
propis de cada final de curs 
hagi estat molt difícil arribar 
de manera correcta a tot. Per 
tal motiu, proposam fer una 
sola festa de graduació, 
només a 6è de primària o bé 
fer la d’infantil i primària el 
mateix dia. 

Realitzar la festa el 
mateix dia 

Juny  

Gestió i 
recursos 

Revisar i 
adequar el 
Projecte 
Educatiu. 

Equip 
directiu 
 

Priorització per saturació de 
tasques pendents sense 
continuïtat o seguiment: 
trobam que hi ha moltes 
coses iniciades sense 
seguiment correcte per 
manca de temps (concrecions 
curriculars, treball cooperatiu, 
metodologia de llengües, 
tallers orals,  millora de Pati, 
lectura dins l’aula, tema 
anual, TEI etc ...)que cadascú 
fa una mica com pot o sap fer. 
Necessitam valorar a Claustre 
la priorització dels temes i 
anar fent, poc a poc i amb 
bona lletra, i deixar de banda 
les que no són prioritàries. És 

Els cicles establiran 
l’ordre de prioritats del 
centre i s’aniran 
tractant els temes a les 
CCPs 

Curs 19-20 
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impossible pels mestres i 
sobretot pels tutors 
compaginar les tasques 
purament curriculars amb les 
“opcionals” que hem decidit 
com a centre. Proposam fer 
una reunió a principi de 
setembre amb un únic punt 
com a ordre del dia, per 
decidir quines coses 
prioritzam pel curs vinent. 

Gestió i 
recursos 

Revisar i 
adequar el 
Projecte 
Educatiu. 

Equip 
directiu 
 

Canvi d’empresa de 
menjador: per nombroses i 
continues queixes que hem 
intentat solucionar amb 
l’empresa actual de les quals 
no s’obté una resposta 
satisfactòria, proposam dur a 
Consell Escolar el canvi 
d’empresa, valorant les 
diverses opcions, cercant 
referències d’altres centres i 
amb assessorament de la 
Conselleria. 

Sol·licitar el 
procediment a 
Conselleria 

Primer trimestre 

Pedagògic 
i didàctic 

Millorar el 
rendiment 
acadèmic 
dels 
alumnes. 
 

Bibliote-
ca d’aula 

Fer una presentació 
exhaustiva dels llibres de la 
biblioteca d’aula als infant per 
part del tutor. 

-Dinamització de les 
actuacions per part de 
les coordinadores de 
Biblioteca 

Curs 19-20 

Pedagògic 
i didàctic 

Millorar el 
rendiment 
acadèmic 
dels 
alumnes. 

Bibliote-
ca d’aula 
 

Elaborar un full d’avaluació 

dels llibres per part dels 

docent i de l’alumnat. 

-Dinamització de les 
actuacions per part de 
les coordinadores de 
Biblioteca 
La comissió analitzarà 

Curs 19-20 
Curs 19-20 
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 la manera de 
desenvolupar les 
actuacions 

Gestió i 
recursos 

Millorar la 
infraestru
ctura, les 
instal·laci
ons, els 
materials, 
el 
mobiliari, 
la 
decoració i 
la neteja 
del centre. 

Bibliotec
a d’aula 
 

Plantejar ampliar el fons de 

llibres amb l’aportació dels 

alumnes, intentant posar en 

marxa la compra d’un llibre 

diferent cada infant per tal 

que romangui a l’escola tot el 

curs. 

Realaciona
l 

Revisar i 
adequar el 
Projecte 
Educatiu. 

Convivè
ncia 

Cal cercar la manera de 

obtenir indicadors més 

objectius o mesurables. 

Valoram que cal cercar la 

manera d’introduir la 

coeducació dins l’organització 

general del centre i dins el Pla 

de Convivència 

Relacional Revisar i 
adequar el 
Projecte 
Educatiu. 

Convivè
ncia 
 
 
 
 

Caldria recollir la valoració 

dels tutors pel que fa al seu 

compliment i repercussió dins 

la convivència a l’aula 

Aquest objectiu va 
lligat amb l’apartat 
anterior. 

Curs-19-20 

Relacional Revisar i 
adequar el 
Projecte 
Educatiu. 

Convivè
ncia 

Cal crear la figura d’un 

coordinador de mediació per 

-Figura creada 
-Sol·licitar la formació 

Primer trimestre 
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controlar/organitzar i fer 

seguiment de la gestió dels 

casos. Caldrà tenir-ho en 

compte  a l’hora d’organitzar 

les guàrdies de pati. De cara 

al curs vinent s’ha de 

planificar la formació per nous 

mestres i alumnes que entrin 

dins el programa. 

Relacional Revisar i 
adequar el 
Projecte 
Educatiu. 

Reutilitza
ció de 
llibres 

Proposam que el curs vinent 
la reunió de la comissió 
estigui contemplada dins 
l’horari lectiu ja que 
actualment és l’única 
comissió de centre que 
funciona amb reunions. 
 

Reunió contemplada 
dins l’horari lectiu 

Setembre 

Gestió i 
recursos 

Millorar la 
infraestru
ctura, les 
instal·laci
ons, els 
materials, 
el 
mobiliari, 
la 
decoració i 
la neteja 
del centre. 

Reutilitza
ció de 
llibres 

Assignar una persona més a 
reutilització que estigui una 
mica fixa i que la 
coordinadora pugui demanar-
li ajuda només si ho 
necessita, sobretot a principi i 
a final de curs 

Persona assignada Setembre 

Gestió i Millorar la Reutilitza Crear una comissió a final de Crear la comissió al Tercer trimestre 
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recursos infraestru
ctura, les 
instal·laci
ons, els 
materials, 
el 
mobiliari, 
la 
decoració i 
la neteja 
del centre. 

ció de 
llibres 

curs per valorar com estan els 
llibres de reutilització i decidir 
quins s’han de comprar per 
part de les famílies i a qui 
s’han de tornar els 10 euros. 
Aquesta decisió ara mateix 
només recau en la 
coordinadora. 
 

tercer trimestre 

Gestió i 
recursos 

Millorar la 
infraestru
ctura, les 
instal·laci
ons, els 
materials, 
el 
mobiliari, 
la 
decoració i 
la neteja 
del centre. 

Reutilitza
ció de 
llibres 

Donar una xerrada abans de 
donar el lots als alumnes que 
participen al programa de 
reutilització, el proper curs a 
tots i més endavant només 
als nouvinguts, sobre la cura 
que han de tenir dels llibres 
per a poder-los utilitzar altres 
anys 

Tema a tractar a les 
tutories 

Curs 19-20 

Gestió i 
recursos 

Millorar la 
infraestru
ctura, les 
instal·laci
ons, els 
materials, 
el 
mobiliari, 
la 
decoració i 
la neteja 
del centre. 

Reutilitza
ció de 
llibres 

Premiar als alumnes que 
cuiden el lot donant els hi  el 
proper curs un lot de llibres 
que estigui en bon estat, que 
faci gust tenir-lo, a mode de 
premi 

Actuació a programar 
per part de la 
coordinadora 

Curs 19-20 
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Gestió i 
recursos 

Millorar la 
infraestru
ctura, les 
instal·laci
ons, els 
materials, 
el 
mobiliari, 
la 
decoració i 
la neteja 
del centre. 

Reutilitza
ció de 
llibres 

Podríem penalitzar a les 
famílies que no facin un bon 
us dels llibres i es neguin a 
comprar-ne de nous amb la 
no participació en el programa 
el curs vinent. 
 

Actuació a programar 
per part de la comissió 
creada 

Tercer trimestre 
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Els nostres indicadors per la conformitat de cursos són: 
 

CONTROL I CONFORMITAT DE CURSOS 

MP02: Procés d’ensenyament-aprenentatge 

CARÁCTERÍSTIQUES QUALITAT - INDICADOR 
CRITERIS 

D’ACCEPTACIÓ 

Els criteris d’acceptació que determinen les conformitats de curs a Primària són les 

assenyalades a continuació: 

% d’alumnes que tenen una mitjana superior a 6.5 60% 

% d’alumnes amb alguna assignatura suspesa >20% 

Nota mitjana de proves internes superior a: 
Matemàtiques: 6,2 

Català: 6,75 

Els criteris d’acceptació que determinen la conformitat d’etapa a Infantil són les 

assenyalades a continuació: 

 

1) Nivell escriptor : 

 -Nombre de nins que estan a la fase: alfabètica, sil·làbic alfabètic, 

sil·làbic, diferenciada. 

 

 

 2) Criteri matemàtic: comptatge d’elements  

 - Coneix la sèrie numèrica fins a 10 i l'ordre dels 10 primers 

nombres. 

 - Coneix la sèrie numèrica fins a 15 i l'ordre dels 15 primers 

nombres. 

 - Coneix la sèrie numèrica fins a 20 i l'ordre dels 20 primers 

nombres. 

 

-Alfabètics: 

-Sil·làbics: 

-Sil·làbics alfabètic: 

-Diferenciada: 

 

-Fins 10 

-Fins 15 

-Fins 20 
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Es objectius i les actuacions pel que fa a la millora del rendiment 
acadèmic, estan dissenyats partint dels resultats de la memòria 18-19 

  
 
CAT 

 
 
CAS
T 

 
 
MAT 

 
 
NAT 

 
 
SOC 

 
 
ANG 

 
 
EF 

 
 
ART 

 
 
VAL 

 
 
REL 

 
 
Mit 

 
% 
+6,5 

 
% 
susp 
-20 

 
1r 
 

 
6,64 

 
7,07 

 
7,57 

 
7,64 

 
7,64 

 
7,57 

 
7,5 

 
7 

 
7,6 

 
7,4 

 
7,36 

 
85 

 
7,1 

 
2n 
 

 
6,5 

 
6,58 

 
6,67 

 
7,08 

 
6,75 

 
8 

 
7,5 

 
6,83 

 
7,2 

 
8 

 
7,1 

 
75 

 
0 

 
3r 
 

 
6,82 

 
7,09 

 
6,59 

 
6,86 

 
6,68 

 
7,64 

 
7,59 

 
7,32 

 
8,15 

 
6,78 

 
7,1 

 
72,7 

 
9 

 
4t 
 

 
6,52 

 
 

 
6,71 
 

 
6,62 

 
6,86 

 
6,57 

 
 
 

 
7,71 

 
 
 

 
6,9 

 
 

 
7,48 

 
 

 

 
8,5 

 
 

 
 

 
7,6 

 
 

 

 
7 
 

 

 
47,6 

 
 
 

 
23,8 

 
5è
A 
 

 
6,18 
 

 
 

7,06 
 

 
6,76 

 
 
 
7 

 
7,29 

 
 
 

6,53 

 
6,12 

 
 
 
7 

 
6,65 

 
 
 

7,29 

 
6,82 

 
 
 

7,44 

 
7,76 

 
 
 

7,94 

 
6,59 

 
 
 

7,41 

 
6,8 

 
 
 

7,33 

 
7,14 

 
 
 

8,6 

 
6,8 

 
 
 

7,3 

 
64,7 

 
 
 

76,4 

 
23,5 

 
 
 

11,7 
 
5è
B 

 
6è 
 

 
6,8 

 

 
6,35 

 
6,95 

 
7,05 

 
6,55 

 
7,7 

 
7,65 

 
7,15 

 
8,8 

 
7 

 
7,2 

 
65 

 
35 

 
 
Mit 
 

 
 

6,64 

 
 

6,79 
 

 
 

6,88 
 

 

 
 

6,94 
 

 
 

6,87 
 

 
 
7,55 
 

 
 

7,54 
 

 
 
7,11 
 

 
 

7,76 
 

 
 

7,5 
 

 
curs
7,12 

 

 
69,4 

 
14,4 

 

Alumnat que repeteix curs: 

 
Curs 

 
 Nº de 

repetidors 

6è EI 1 

 
1r 

 
0 

2n 0 

3r 0 

4t 1 

5è 0 

6è 1 
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 Alumnat amb RE i amb ACS: 

Pel que fa als 37  infants NESE que tenim a educació primària, els resultats 

han estat els següents: 

 
Curs 

 
 Amb ACS 

 
Amb RE 

 
1r 

 
1 

 
3 

2n 0 5 

3r 0 2 

4t 3 3 

5è 2 4 

6è 8 4 

 

 La taxa d'idoneïtat (% alumnes que es troben al curs que els pertoca per 

edat). 

Al nostre centre hi ha el 76,9% d’alumnat que es troben al curs que pertoca i un 

23,1% que ha repetit algun curs. 

L’absentisme escolar. 

Al nostre centre l’absentisme no és gaire significatiu. Trobam algun cas de 

caràcter puntual o absentisme intermitent. Quan es dona aquest fet es posen 

en marxa les mesures oportunes tal i com marca el protocol d’absentisme
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3. ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE. 
 

3.1 Calendari  i horari general del centre escolar 
 

    Període lectiu: del 11 de setembre de 2019 al 19 de juny de 2020. 

    Vacances de Nadal: del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020. 

    Vacances de Pasqua: del 9 al 19 d’abril de 2020. 

    Festes: 1 de novembre, 6 de desembre, 28 de febrer, 1 de maig.  

    No lectius del centre: 11 d’octubre, 4 de novembre, 2 de març i 25 de maig        

Horari general del centre 
 
Escola matinera: de 7’30 a 9h. 
Horari lectiu: de 9 a 14h. 
Servei de menjador: de 14 a 16h. 
Activitats extraescolars: de 15 a 17h. 
 
 
Horari dels alumnes i del professorat 
 
Els horaris dels alumnes i del professorat figuren al GESTIB WEB. Els horaris 
dels professors estan estructurats de la següent manera: 
 

 De 9 a 14h: horari lectiu. 

 De 14 a 15h: exclusives, organitzades en: 
o Dilluns: reunions de cicle. 
o Dimarts: CCP i Claustres. 
o Dimecres: atenció a pares. 
o Dijous: programació d’activitats d’aula. 
o Divendres: programació d’activitats d’aula. 

 
S’ha fixat les següents reunions tal i com marca el nostre ROF(DC060301): 
 
Per dur a terme la coordinació de manera òptima el nostre centre estableix un 
calendari mínim de reunions  que queden establerts cada curs als plans anuals: 
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Claustre 
 

 
Trimestralment 

 
CCP 
 

 
Mensualment 

 
Consell Escolar 
 

 
Trimestralment 

 
Cicle 
 

 
Setmanalment. 

 
Equip de Suport 
 

 
Setmanalment 

 
EOEP-Equip de suport 
 

 
Setmanalment 

 
Altres comissions 
 

 
Sempre que sigui necessari 

 
Equip de millora 
 

 
Setmanalment 

 
Equip Docent 
 

 
Trimestralment 

 
Inter-cicle 
 

 
Dues per curs 

 
Equip Directiu- Menjador 
 

 
Trimestralment 

 
Equip Directiu- Activitats extraescolars 
 

 
Trimestralment 

 
Equip Directiu- APA 
 

 
Mensualment 

 
En aquestes reunions ordinàries s’afegiran totes les reunions extraordinàries 
que siguin necessàries pel bon funcionament del centre. 
 
Cada curs totes les reunions quedaran establertes als plans anuals pertinents 
del SGQ i al calendari del curs del quadern del mestre(MD020306). Les dates 
proposades poden sofrir modificacions per poder concordar el calendari amb 
altres activitats sorgides al llarg del curs. 
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Plans Anuals:  
 

PLA ANUAL D’ACOLLIDA CURS 2019/2020 
 

Activitat Responsable Data 

 

1.- Acollida del grup 

d'alumnes de  l'aula de 4t
 

d´infantil(de 9 a 11 hores) 

 

 

 

Tutors de 4t d´infantil i més 1 

 

Del 11/09/19 al 18/09/19 

2.-Reunions amb els pares 

dels nins de 4t 
 
d´infantil ( 

individualment a partir de les 

11:30 en torns de 30 min) 

 

Tutor 4t 
 
d´infantil 

 

Del 11/09/19 al 18/09/19 

3.- Breu explicació de les 

normes de funcionament del 

centre i visita a les 

instal·lacions (als nouvinguts i 

als grups que es consideri 

necessari*) 

Tutor Primers dies de classe 

4.- Recepció de l'alumne 

d'incorporació tardana , visita 

pel centre i presentació al 

grup-aula. 

AD 
El primer dia d'arribada al 

centre 

5.- Enquesta de satisfacció als 

pares dels nous alumnes de 

4
t 

d´infantil del centre 

Cap d'estudis 24/09/19 

6.- Reunió de pares dels 

alumnes de 4t d´infantil 
Tutor 4t d´infantil 26/06/20 

7.-Reunió de canvi d'etapa 

d'infantil/primària amb els 

pares de 6è d´infantil 

Tutor del grup de 1r del 

següent curs 
03/06/20 

 

(*) Per canvi de tutor o de cicle. 
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PLA ANUAL DE PROGRAMACIÓ CURS 2019/2020 
 
 

ACTIVITAT RESPONSABLE DATA 

 
1.- Reunions de cicle 
per  l'elaboració de la 

programació de cicle i el 
seguiment de les programacions 

d'àrea. 
 

Coordinador/a de cicle Setembre 2019 

 
2.- Lliurament de les PIA als 
coordinadors de cada cicle. 

 

Tots els mestres 
1r trimestre: 11/09/19 
2n trimestre: 8/01/20 
3r trimestre: 20/04/20 

 
3.- Revisió de les PIA i 

lliurament de les programacions 
de cicle i d'àrea. 

 

Coordinador/a de cicle 
1r trimestre:18/09/19 
2n trimestre: 15/01/20 
3r trimestre: 27/04/20 

 
4.-  Reunió de cicle per redactar 

la memòria de cicle. 
 

Coordinador/a de cicle 25 de maig 2020 

 
5.-  Lliurament de la memòria. 

 
Coordinador/a de cicle 19/06/20 

 
6.- Revisió de les memòries dels 

cicles. 
 

Director/a 22/06/2020 

 
7.-Revisió i rectificació del 

procés, dels models de 
programació i memòria a partir 

de les propostes de millora. 
 

Cap d'estudis, 
director/a  i 

coordinadors de cicle 

Quan sigui necessari 
preferiblement a principi 

de trimestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



46 

 

PLA ANUAL D’ACTIVITATS D’AULA CURS 2019/2020 
 
 

 ACTIVITATS RESPONSABLE DATA 

 
Lliurar el material 
necessari als mestres. 
Informar dels dies 
lectius i no lectius del 
curs 

 

 
Equip Directiu 

 
      2 de setembre 

 
Presentar l’assignatura 
a l’alumnat 
 

 
Mestre 

 
       11 de setembre 

 
Reunions de cicles  
 

 
Coordinador de cicle 
 
 

 
Setmanalment cada 
dilluns 

Reunions Equip 
docent de cicle 

Coordinador de cicle 
Cap d’estudis  

Una vegada per 
trimestre 
Inf: 23/09,20/01, 27/04 
1r cicle: 16/09, 
21/01,28/04 
2n cicle:17/09,23/01, 
29/04 

 
Avaluació del procés 

 
Cap d’estudis  
Coordinador de Qualitat 
 

8 de gener 
20 d'abril 
25 de juny 
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PLA ANUAL D’AVALUACIÓ CURS 2019/2020 

 
Avaluació Calendari Lliurament 

informes 
Sessions 
d’avaluació 

 

Primera 

 

 

De l’11 de setembre al 20 de 
desembre de 2019 

 

Ed Infantil: (*) 
17 desembre 
2019 

 
Infantil: 2 desembre 
2019 

 
1r i 2n EP:  9 
desembre 2019 

 
3r i 4t EP: 10 
desembre 2019 

5è: 11 desembre 2019 
 
6è A i B.12 de 
desembre  

 

Segona 

 

Del 8 de gener al 9 d’abril de 
2020 
 

 
Ed Infantil (*) 
6 d’abril de 2020 

 
Infantil:  23 de març 
de 2020 

 
1r i 2n EP : 30 de 
març de 2020 

 
3r i 4t EP : 31 de març 
de 2020 

5è EP: 1 d’abril de 
2020 
 
6è A i B EP: 2 d’abril 
2020 

 

Tercera 

 

Del 20 d’abril al 19 de juny de 
2020 
 

 
Ed Infantil (*)  
25 juny 2020 

 
Infantil: 1 de juny de 
2020 

 
1r i 2n EP : 8 de juny 
de 2020 

 
3r i 4t EP : 9 de juny 
de 2020 

5è EP : 10 de juny de 
2020 
 
6è A i B EP: 11 de 
juny de 2020 
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PLA ANUAL D'ORIENTACIÓ I TUTORIA (PAOT)  CURS 2019/20 
 

 

Activitat Responsable Data 

1.- Realització de les reunions general de 
pares. 

Coordinador/a de 
cicle 

Tutors 

Ed. Inf: 3/10/19 

1r Cicle : 18/09/19 

2n cicle: 25/09/19 

3.- Reunió d'equip docent per posar en 
comú la informació sobre els alumnes. Cap d'estudis 

Ed. Inf. 23/09/19 

1r cicle : 16/09/19 

2n cicle: 17/09/19 

4.- Realització de reunions intercicles. Cap d'estudis 

 
 - EI i 1r cicle: 11/11/19 
                        17/02/20 
- 1r i 2n cicle: 19/11/18 
                      24/02/19 

5.- Realitzar els informes de seguiment 
dels suports per adjuntar a les notes. 

Equip de suport 
Tutors/es 

Abans de l'entrega de 
notes 

6.- Elaboració de la memòria de tutoria, 
cicle i especialitats 

Tutors i 
especialistes 

19/06/20 

7.-Revisió de les activitats que s'han duit 
a terme i  propostes de millora pel curs 

vinent. 

Cap d'estudis 
Coord. De 

qualitat 
25/06/20 
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PLA ANUAL DE CONVIVÈNCIA (PAC) 2019/20 
 
Actuacions  Responsable  Temporalització Recursos  
Programa TEI 
(4EI, 6EI, 3P,5P) 

Tutors/es 
Coordinador/a 
TEI 

Tot el curs Programa  
Horari 
tutoria 

Dinàmiques de cohesió Tutors/es 
Comissió 
Convivència 

Setembre  
Incorporació 
alumnat nou 

Dinàmiques  
Horari 
tutoria 

Dinàmiques de comunicació 
(5EI, 1P, 2P, 4P, 6P) 

Tutors/es 
Comissió 
Convivència 

2n trimestre Dinàmiques  
Horari 
tutoria 

Dinàmiques de cooperació 
(5EI, 1P, 2P, 4P, 6P) 

Tutors/es 
Comissió 
Convivència 

3r trimestre Dinàmiques  
Horari 
tutoria 

Inici curs escalonat i amb horari 
reduït a 4t EI (PAA 1) 

Tutor/a Setembre 
 

Explicació normes i visita a tot el 
centre (PAA 3)  

Tutor/a Setembre 
 

 

Recepció alumnat incorporació 
tardana, visita al centre i 
presentació  grup-aula ( PAA 4) 

AD Incorporació 
alumnat nou 

 

Sociograma 
(4P, 6P) 

Tutor/a  Novembre 
 

Activitats que afavoreixen la 
convivència entre l’alumnat de 
diferents cursos:  
* Joc simbòlic i, tallers (EI) 
* Sortides 
* Colònies 
* Setmana cultural 

Equip de cicle 
Tutors/es  
Comissió de 
festes 
Equip directiu 

Tot el curs 
Trimestralment 
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PLA ANUAL DE FORMACIÓ 

 
A continuació es presenta la formació interna, formació en centres, grups de treball, seminaris, projectes d’innovació, cursets, jornades,etc. de caire general i 
que afecten a tot el professorat del centre:  
 

Nom del curs / 
activitat de 
formació 

Data Ponent Adreçat a: Mesura de l'eficàcia 
Valor 
eficaç 

Responsable 
de la mesura 

Data mesura 

Generalització de 
l’aprenentatge 

cooperatiu 

8/10, 24/10, 
7/11, 21/11, 

09/01, 
23/01,febrer, 
12/03, 26/03 

Neus Vila i 
diferents 
ponents  

Tot el claustre Tant per cent d’assistents 100% ED Tercer Trimestre 
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3.2 Criteris pedagògics per a l’elaboració d’horaris del centre: 

calendaris de reunions i avaluacions. 
 

 Que el tutor estigui el més temps possible amb el seu grup. 

 Que els professors que fan assignatures a altres cursos siguin dins el 
mateix cicle (perquè coneixen millor l’alumnat, la programació, la 
metodologia de feina, etc. i per facilitar la coordinació amb el tutor del 
grup). 

 Que els suports que realitzen els professors siguin també, en la mesura 
que sigui possible, dins el mateix cicle. 

 Que el mestre especialista d’anglès pugui realitzar les sessions orals als 
cursos pertinents coincidint amb l’altre especialista d’anglès per poder 
desdoblar en grup. 

 Que tots els alumnes puguin utilitzar els espais comuns (aula d’anglès, 
aula de música, aula de religió, gimnàs per a educació física i 
psicomotricitat, biblioteca) i no es solapin sessions. 

  Que tots els cursos de primària puguin tenir suports a les àrees de 
llengües per poder treballar l’expressió oral de manera més 
individualitzada. 

 Que es puguin organitzar els tallers de matemàtiques i els tallers 
d’expressió oral amb els mestres de suport pertinents. 

 Que es treballi diàriament la mitja hora de comprensió lectora, a les 
diferents assignatures. 

 Que es treballin setmanalment els problemes competencials de 
matemàtiques. 

 Que els tutors del mateix cicle tinguin la mateixa hora per reunir-se 
setmanalment amb l’equip de suport.( a primària). 

 Que la mestra PT es pugui reunir setmanalment amb els tutors d’infantil 
que ho necessitin per les característiques del seu grup. 

 Que es puguin organitzar els tallers lingüístics a infantil amb els mestres 
corresponents de l’equip de suport. 

 Que un membre de l’equip directiu pugui assistir a les reunions d’equip 
de suport amb l’EOEP. 

 Que es pugui realitzar la reunió d’Equip de millora setmanalment. 

 Que el coordinador TIC i el coordinador de Qualitat tingui dins el seu 
horari les sessions pertinents per desenvolupar les seves funcions. 

 Que possibilitin l’assistència als diferents seminaris i formacions: 
o Seminari d’equips directius: per part de la directora i la cap 

d’estudis, dimarts als matins. Més o manco cada més i mig o dos 
mesos, sempre en dimarts. 

o Formació en el projecte de qualitat: per part de la coordinadora 
de qualitat, la directora i la cap d’estudis. Normalment en dimarts 
o divendres. 

La resta d’assignacions de responsabilitats es faran amb consonància amb el 

PR0103 ( Assignació de càrrecs i horaris). 
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A l’hora d’assignar les responsabilitats es faran de la següent forma: 

-Coordinador de cicle i d’equip de suport: a infantil sempre serà la +1, a 

primària i a l’equip de suport es rotarà sempre que sigui possible que el 

coordinador de cicle no sigui un membre de l’equip directiu. El coordinador  ha 

d’establir l’ordre del dia de les diferents reunions i elaborar l’acta pertinent. Al 

mateix temps ha de transmetre les diferents informacions als equips 

corresponents. 

- Coordinadors de tasques: en funció de les tasques de cada curs escolar es 

designarà un coordinador per a cada una d’elles El coordinador ha de 

dinamitzar les actuacions i posar-les en comú a les CCPs. 

- Coordinador TIC: cada curs escolar es nombrarà en funció de les seves 

capacitats en relació a les TIC i de la seva resta de funcions. 

- Coordinador de qualitat: cada curs escolar es nombrarà en funció de les 

seves capacitats en relació al SGQ i de la seva resta de funcions. 

 
Calendari de reunions i avaluacions: 
 
El calendari de reunions i avaluacions queda fixat als Plans Anuals de l’apartat 
anterior. 
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3.3 Mesures per l’optimització i l’aprofitament dels espais i recursos 
 
Les mesures per l’optimització i l’aprofitament dels espais i recursos estan 
establertes als criteris per a l’elaboració d’horaris i queden registrats al 
NM010303 Horaris dels espais comuns. 
 
4.DESENVOLUPAMENT DELS PROJECTES INSTITUCIONALS I DELS 
PLANS DEL CENTRE. 
 

 PEC: aprovat durant el curs 15-16. Revisats diferents apartats curs 18-
19. 

 PLA DE CONVIVÈNCIA: aprovat el curs 17-18 

 ROF: revisat el curs 18-19. 
 

 PLC: revisat i aprovat el curs 14-15 
 

 PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: revisat i aprovat el curs 14-15. 
 

 PLA D’ACCIÓ TUTORIAL: aprovat el curs 14-15. 
 

 
5. Pla per a l’avaluació, seguiment i valoració dels resultats acadèmics 
 
Aquest pla es desenvolupa a partir del SGQ mitjançant la conformitat de cursos 
i els resultats de a cadascuna de les avaluacions dissenyant actuacions amb 
mesures correctores a les juntes d’avaluació i les reunions d’equip docent. 
 
6. Annexos 

 
Annex 1. Programacions docents. 

 
Al nostre centre, les programacions d’aula(PIAS) i les ACIS s’elaboren 

trimestralment per poder donar resposta a les possibles modificacions de les 
programacions inicials. Les dates d’entrega estan fixades al Pla Anual de 
Programació. 

 
Les PIAS del primer trimestre, estan elaborades, custodiades i 

controlades per l’equip directiu i el SGQ. Aquestes PIAS seran avaluades a les 
memòries PIAS que s’entregaran a les juntes d’avaluació de cada cicle. 

 
El Pla d’Actuació de l’Equip de Suport es troba com a annex de la PGA a 

la direcció del centre. 
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Annex 2. Programació de serveis i activitats complementàries i 
extraescolars. 
 
 El centre ha programat les sortides i activitats complementàries 
següents: 
 
 

 

CEIP PUIG DE SA GINESTA 

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE 

CICLE: Infantil 

ANY ACADÈMIC:2019-20 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I ALTRES 

1er trimestre: 

 
20 novembre: viu la cultura (al centre) 
10 desembre: teatre a sala Palmanova 

2n trimestre:  

Torrent Santa Ponça, data per confirmar. 
1 d’abril: teatre Catalina Valls 

3r trimestre:  

Burotell (4rt i 5è) 
Colònies a la Colònia de Sant Pere, 17 i 18 de juny(6è) 
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CEIP PUIG DE SA GINESTA 

PROGRAMACIÓ DE CICLE: PRIMER CICLE  

ANY ACADÈMIC: 2019/20 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I ALTRES 

 

Primer trimestre: 

10 Octubre Museu Joan Miró de Palma (6€) 

5 de Desembre (pendent de confirmació) “La Deixalleria” .Programa Viu la Cultura 

(2€) 

12 Desembre Concert de Nadales al Conservatori de Palma (8€) 

Segon trimestre:  

Mes de Gener: (pendent de confirmació)  “Joanet i l’aigua”. Programa Palma  educa 

(8€) 

17 de Febrer Palmaquàrium (13€) 

Tercer trimestre:  

11 de juny: Vela (3rEP) (0€) 

                        Natació (1r i 2n EP) (0€) 

17-18 de juny: Colònies al Casal de Colònies Sant Guillem i Sant Antoni a la Colònia 

de Sant Pere. (67€) 

*Els preus de les sortides són aproximats.  
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CEIP PUIG DE SA GINESTA 

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE 

CICLE:2n 

ANY ACADÈMIC:2019-20 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I ALTRES 

 

PRIMER TRIMESTRE 

Orquestra simfònica(teatre principal)4rt, 5è i 6è ; 15 d’octubre 

Itinerari cultural per Palma (4t i 5è) ,25 d’octubre 

Apicultura Son Frare, Petra (6èA i B),  (Pendent de confirmar data) 

BarriOlimpiada (6è): 29 de novembre al pavelló Malena Costa (Calvià) 

 

SEGON TRIMESTRE 

Sortida a la muntanya , Comuna de Valldemossa (4t i 5è) 12 de febrer. 

Sortida a la muntanya, Deià (6èA i B) 13 de febrer. 

Neteja platja, lloc i data per confirmar. 

Teatre en anglès (escola), data per confirmar 

 

TERCER TRIMESTRE 

Colònies, Colònia de Sant Pere.(4t i 5è) 13 i 14 de maig 

Vela i Piragua, juny 2020, 4rt i 6èB, 5 de juny; 5è 11 de juny; 6è A 12 de juny. 

Viatge d’estudis a Cantàbria  6è A i B, del 8 a l’11 de juny. 

 

DURANT TOT EL CURS 

Participació al programa CAI ofertat per l’Ajuntament (6è) 
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Activitats organitzades per l’AMYPA: 
 
“Las actividades y servicios en los que colaboramos con el centro son los siguientes: 
 
ESCUELA MATINERA - DIC DRAC 
Horario 7’30 a 9’00 
Período Inicio - Miércoles 12 de septiembre 
Inscripciones Sala reuniones junto oficina AMYPA 9’05 a 9.30 diariamente 
Cuotas 7.30-9.00: 20€/MES (SEP-DIC-ENE-ABR-JUN) 
7.30-9.00: 25€/MES (OCT-NOV-FEB-MAR-MAY) 
8.00-9.00: 20€/MES 
Un día: 2€/día 
Bono 15 días 26,25 €/bono | Este bono es de libre utilización durante el curso.” 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES INFANTIL 

HORARI

O LUNES 

MARTE

S MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

De 15’00 

a 16'00 

  Danza   

  4 y 5 años   

  IMEB   

 

De 16’00 

a 17’00 

Psicomotricida

d 

Just a 

little bit 

Psicomotricida

d 
Lectura Yoga 

3, 4 y 5 años 
3, 4 y 5 

años 
3, 4 y 5 años 

3, 4 y 5 

años 

3, 4 y 5 

años 

ICE IMEB ICE IMEB IMEB 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PRIMARIA 

 

LUNES 

MARTE

S MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

De 15’00 

a 16'00 

 
Just a 

little bit 
 Lectura Yoga 

 

1º, 2º y 

3º 

Primaria 

 Primaria Primaria 

 IMEB  IMEB IMEB 

 

 

 

De 16’00 

a 17’00 

 
Just a 

little bit 
Danza   

 

4º, 5º y 

6º 

Primaria 

Primaria   

 IMEB ICE   

Atletismo 
Básque

t 
Baile Deportivo 

Básque

t 

Atletism

o 

Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria 

ICE ICE ICE ICE ICE 
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Les activitats del REIP organitzades i subvencionades per l’ Ajuntament de 
Calvià es realitzaran al centre de dilluns a divendres de 15 a 19h i seran les 
següents: 

 

 Programa « Suport a la lectoescriptura 1r cicle » 

 Programa « Matemàtiques i/ o llengua al 2n cicle » 

 Programa « Reforç general 3r cicle » 

 « Servei de logopèdia » 

 « Servei de psicomotricitat » Infantil 

 « Servei de psicomotricitat » 1r cicle de primària 

 « Servei Psicoeducatiu per nins amb TDA-H i amb altres dificultats 
psicològiques » 

 Programa “Suport lingüístic” per a nins/nines nouvinguts/des. 
 

 
 

Annex 3. Programa d’actuació del servei d’orientació educativa (Programa 
de mediació). 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ DEL SERVEI D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA 

 

CENTRE: CEIP PUIG DE SA GINESTA 

ADREÇA: AV. Son Pillo, 3 

TELÈFON: 971699093 

CORREU ELECTRÒNIC: ceippuigdesaginesta@educaib.eu     

WEB: www.ceippuigdesaginesta.com 

HORARI DEL CENTRE: 9-14h 

MEMBRES EQUIP DIRECTIU:   

Direcció: Virgínia Salamanca 

Cap d’estudis: Eva Muntaner 

Secretaria: Pilar Carayol 

INSPECTOR ASSIGNAT:  Juan Vicente Pérez Hernández 

SERVEIS:  

ESCOLA MATINERA: SI       MENJADOR ESCOLAR: SI 

 

SERVEI D’ORIENTACIÓ 

ORIENTADOR: Joan Ferrer  

TEMPS D’ATENCIÓ CENTRE (períodes lectius+ complementaris): Dilluns i dijous setmanalment.  
Horari períodes lectius: 9:00h-14:00h: atenció a famílies, alumnat. 
Horari períodes complementaris: 14:00h-15:00h:  reunió amb equip de suport, CCP, reunions 

mailto:ceippuigdesaginesta@educaib.eu
http://www.ceippuigdesaginesta.com/
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de coordinació. Dijous 13:15h - 14:00h reunió de l’equip de suport. 

TÈCNIC DE SERVEIS A LA COMUNITAT (PTSC): Magdalena Mairata Bauzá 

TEMPS D’ATENCIÓ CENTRE (períodes lectius+ complementaris): Dijous mensual de 9h a 15h 

MEMBRES DE L’EQUIP DE SUPORT: 

PT:1 

AL:1 

AD:1 

ATE:1 

FISIOTERAPEUTA EDUCATIU: 

UVAI: TEA 

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

 

PROGRAMES A DESENVOLUPAR  

TÍTOL: PROGRAMA DE MEDIACIÓ ESCOLAR 

FONAMENTACIÓ 

El Decret 121/2010, de 10 de desembre pel qual s’estableixen els drets i deures de l’alumnat i 

les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de 

les Illes Balears (BOIB núm.187, de 23 de desembre), estableix a l’article 28 que cada centre 

docent ha de disposar d’un pla de convivència.   

Tots els centres d’educació primària i secundària han de disposar d’un protocol d’actuació 

davant un possible assetjament escolar. Aquest protocol s’ha d’incloure dins el pla de 

convivència, l’ha d’aprovar el consell escolar del centre i se n’ha de fer difusió entre tots els 

membres de la comunitat educativa.   

Aquest protocol d’intervenció ha de trobar-se dins un programa global que també inclogui 

estratègies de prevenció, detecció i avaluació, pre i post- intervenció. 

 

OBJECTIUS GENERALS 

1. Millora de la gestió dels conflictes interpersonals. 

2. Resolució de les situacions de conflictes entre iguals. 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

1. Desenvolupar actuacions de millora de l’educació emocional i l’educació en valors de la 

comunitat educativa. 

2. Desenvolupar habilitats comunicatives i de resolució de conflictes interpersonals en 

alumnes. 

3. Utilització del Servei de Mediació Escolar com a sistema organitzat per la resolució de 

conflictes dins l’escola. 

 

DESTINATARIS 

Alumnat d’Educació Primària 

ESTRATÈGIES D’ACTUACIÓ 

 

● Planificació de la posada en marxa del Servei de Mediació Escolar des de la Comissió de 
Convivència. 

● Creació d’un espai de Mediació. 



60 

 

● Selecció de l’alumnat mediador i formació dels mateixos en mediació escolar. 
● Difusió del servei de mediació en la comunitat educativa. 
● Assessorament al professorat sobre el treball a tutories sobre la resolución pacífica dels 

conflictes i l’educació en valors. 
 

TEMPORALITZACIÓ 

El programa es desenvoluparà al llarg de tot el curs escolar i tindrà continuïtat als cursos 

posteriors.  

 

RECURSOS 

Personals: alumnes mediadors, professorat, orientador educatiu.  

Materials: Aula de mediació, documents de mediació, instruments de difusió del servei de 

mediació escolar.  

AVALUACIÓ /INDICADORS D’AVALUACIÓ  

● Nombre de mediacions realitzades.  

● Nombre de resolucions positives dels conflictes a través de mediacions. 

● Grau de millora de les habilitats de resolució pacífica de conflictes interpersonals. 

● Grau de satisfacció de l’alumnat amb el Servei de Mediació Escolar. 

● Grau de satisfacció de l professorat amb el Servei de Mediació Escolar 

● Grau de d’aplicació del professorat de les activitats de tutoria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquesta PGA va ser aprovada pel Claustre, pel Consell Escolar i per l’Equip 
Directiu del centre amb data 17 d’octubre de 2019. 
 
 
 
 
 
La Directora 
Virginia Salamanca Seguí 

 
 

 


