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1. DEFINICIÓ

La memòria final és una eina d'avaluació interna imprescindible per a la millora del centre, perquè en aquesta s'analitzen i valoren els

resultats acadèmics, s'analitza el grau de compliment de la Programació General Anual (PGA), se sintetitzen les aportacions de la

comunitat educativa, i sobretot, es defineixen les propostes i les línies de millora que caldrà tenir presents en elaborar la PGA del

següent curs.
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2. ANÀLISI DELS OBJECTIUS EN RELACIÓ A LA MILLORA DEL RENDIMENT ACADÈMIC I PROPOSTES PER A LA SEVA MILLORA

Àmbit de gestió

OBJECTIUS OBJECTIUS ESPECÍFICS 1-4 PROPOSTES PER A LA MILLORA

Agilització i
modernització
de les eines de
comunicació
amb les famílies.

Promocionar i millorar les vies de
comunicació família-centre (facebook, web
del centre).

2 Potenciar les entrades al blog i a les xarxes socials a partir de les
vivències del professorat.

Motivar al professorat per a compartir el seu dia a dia.

Introduir noves xarxes socials per a establir
comunicació amb les famílies.

4 Continuar amb l’ús de les xarxes socials facebook i instagram com a via
de comunicació simultània i complementària a GESTIB.

Fer partícip a la família del día a día a l’aula. 2 Compartir a les xarxes socials les activitats de l’alumnat.

Establir el dia del protagonista a infantil i primària per a que els pares
visitin el centre i realitzin alguna activitat amb el grup.

Creació d’un blog per cicles.
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Promoure una
projecció
exterior positiva.

Millorar la coordinació entre APIMA i centre.

Participar en convocatòries de premis locals.

Promocionar programes i projectes a les
xarxes socials.

3 Establir reunions periòdiques entre APIMA i Equip Directiu.

Potenciar la seva participació en les activitats especials del centre
(nadal, carnaval, dia del centre…)

Incrementar la participació de l’alumnat en els premis locals.
Actualització de la documentació del centre de forma progressiva.

Crear un clima
educatiu que
afavoreix
l’educació en
valors cristians.

Millorar la coordinació entre equip directiu i
l'equip de pastoral en tallers i activitats.

Cercar la implicació del professorat i de
l’alumnat en les activitats proposades des
de pastoral.

3 Establir una reunió trimestral entre l’equip docent i l’equip de pastoral
on s’informi de les actuacions i events que es duran a terme durant
cada trimestre.

Cercar la implicació del professorat i de
l’alumnat en les activitats proposades des
de pastoral.

2 Crear programes d’investigació per a l’alumnat que el motivin a
participar en les activitats proposades per l’equip de pastoral.

Participar en campanyes solidàries:
Domund, berenar solidari…

4 Continuar amb les campanyes que s’han portat a terme aquest curs:
domunt, entrepà solidari.

Fomentar la cultura en valors. 3 Introducció de l’agenda 2030 en secundària a partir del projecte ECOS
(editorial Santillana).

Introducció d’una extraescolar a primària anomendada “Un món
d’emocions”.

Optimitzar i millorar els recursos digitals del centre. 3 Modernitzar la web del centre.
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Formació per al professorat.

Fer un bon aprofitament dels espais del centre. 2 Millorar l’organizació de la biblioteca per optimitzar el seu ús.

Realitzar una gestió de l’espai a l’aula magna i al portxo del centre. per
fer-ne un bon aprofitament.

3. GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE L’ÀMBIT PEDAGÒGIC, ORGANITZATIU I DE GESTIÓ I PROPOSTES PER A LA SEVA

MILLORA

Àmbit pedagògic

OBJECTIUS
GENERALS

OBJECTIUS ESPECÍFICS GRAU
D’ASSOLI-
MENT
1- 4

PROPOSTES PER A LA MILLORA

Millorar el
rendiment
acadèmic dels
alumnes.

Millorar el programa de reforç educatiu per
alumnat NEE i NESE.

EI: 3 Major coordinació entre el tutor, el professor de suport i
l’equip psicopedagògic per tal d’ajustar-se millor a les
adaptacions curriculars.

Crear una plataforma amb el Drive per a que cada docent
pugui confeccionar l’informe NESE i es pugui augmentar el
treball interdisciplinari.
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EP: 3 Major coordinació entre el tutor, el professor de suport i
l’equip psicopedagògic per tal d’ajustar-se millor a les
adaptacions curriculars.

Crear una plataforma amb el Drive per a que cada docent
pugui confeccionar l’informe NESE i es pugui augmentar el
treball interdisciplinari.

ES: 3 Major coordinació entre el tutor, el professor de suport i
l’equip psicopedagògic per tal d’ajustar-se millor a les
adaptacions curriculars.

Crear una plataforma amb el Drive per a que cada docent
pugui confeccionar l’informe NESE i es pugui augmentar el
treball interdisciplinari.

Fer un seguiment de tots els acords presos.

Reforçar la competència lectora. EP: 3 Posar en marxa el projecte d’apadrinament lector.

Millorar els resultats a l’àrea de
matemàtiques.

EI: 3 Introducció de la metodologia ABN a P3.

EP: 3 Plantejament d’activitats que parteixen de problemes de la
vida diària on posin en pràctica la seva competència
matemàtica.

Seguir reforçant el desenvolupament de les operacions
bàsiques.



8

Aplicar estructures del treball cooperatiu en la resolució de
problemes.

Formació del professorat.

ES: La presencialitat completa de l’alumnat ajudarà a millorar els
resultats obtinguts aquest curs.
Continuar amb els desdoblaments a tot secundària per
treballar a partir de petit grup.

Millorar i potenciar els resultats de la
llengua catalana.

4 Continuar en la mateixa línia de feina d’aquesta assignatura.

Realització de tallers setmanals participatius i intercicles.

Organizació d’una “Setmana de la llengua”.

Continuar amb la
introducció de
canvis
metodològics que
afavoreixin el
procés
d’ensenyament-a
prenentatge

Consolidar el treball cooperatiu a nivell de
centre.

1 Amb la situació actual generada per la COVID 19 no s’han
pogut portar a terme projectes d’aquest tipus.
Per al curs següent queda pendent la preparació d’activitats
que potencien el treball cooperatiu entre els diferents nivells
del centre així com establir contacte a través de l’APIMA amb
els altres centres per a preparar activitats de forma conjunta.

Fomentar el canvi d’experiències entre
nivells i entre altres centres.

1

Aplicar metodologies innovadores per a
l’aprenentatge.

3 Continuar amb la formació del professorat.

Que tot el professorat exposi aquelles pràctiques d’interès
perquè els altres docents se’n puguin beneficiar.
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Impulsar l’ús de
les TIC.

Formar al professorat. 3 Continuar amb la formació del professorat per potenciar la
seva unió i consolidació.
Proposta de cursos adaptats a les necessitats del professorat
(donar veu al professorat).

Millorar la dotació tecnològica del centre.

Inclusió de les tauletes a 5è de primaria (l’alumnat compra les
seves pròpies).

Continuació de les tauletes a 6è.

Millorar la dotació tecnològica

Treballar la
intel·igència
emocional.

Formar al professorat. 2 Dur a terme pràciques de forma transversal en les diferents
assignatures potenciar el treball de la intel·ligència emocional.

Formació al professorat.

Impulsar el treball d’emocions a primària dues hores per
setmana.

Creació de taller per a pares on es puguin treballar les
competències que necessitin.

Adquisició de
nous hàbits
saludables
personals.

2 Establir programes a tot el centre on es treballen els hàbits
saludables personals a partir de xerrades de part de diferents
professionals.
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Introducció del projecte ECOS a secundària on es treballen els
objectius proposats a l’agenda 2030.

Àmbit organitzatiu

OBJECTIUS
GENERALS

OBJECTIUS ESPECÍFICS GRAU
D'ASCOLI-
MENT
1- 4

PROPOSTES PER A LA MILLORA

Potenciar la
coordinació
per tal de
millorar la
línia comú
del centre.

Incrementar el nombre de reunions interetapa al llarg
del curs.

4 Establir una reunió trimestral entre equip directiu i
l’APIMA.

Continuar amb les reunions entre equip directiu i equip
d’orientació.

Continuar amb les reunions establertes entre equip
directiu i cicle (dues per trimestre).

Tenir molts clars els objectius que volem aconseguir a
cada reunió.
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Revisar els criteris d’avaluació de cada àrea. Facilitat
una còpia al professorat nou.

2 Establir a primària uns criteris d’avaluació per
departaments unificats.

Acordar criteris de correcció de les proves internes i
revisar els resultats.

2 Establir a primària uns criteris d’avaluació per
departaments unificats.

Elaboració,
revisió i
actualització
dels
principals
documents
del centre.

Organització de l’equip directiu per a la renovació de
la documentació.

2 Aquest curs s’ha creat el projecte de direcció i s’ha
actualitzat el projecte de cotingència.

Queda pendent per al curs 2021/2022 actualitzar la resta
de documentació, prioritzant el PEC.

Presentar els documents elaborats al claustre. 2 Es presentaran els documents actualitzats en el primer
claustre del pròxim curs.

Millorar la
convivència
entre
alumnes

Consolidació d’activitats iniciades per a millorar la
convivència.

2 Dur a terme jornades de convivència en tots els cursos
(que aquest curs no s’han pogut dur a terme de forma
normalitzada).

Continuar amb els cursos de formació motivant el
professorat per incrementar el nombre d’inscrits.

Acompanyar al nou i antic professorat en la utilització
de pràctiques restauratives.

1 Potenciar la formació entre el professorat.
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4. Valoració de l'organització general del centre

ASPECTES ORGANITZATIUS GRAU
COMPLIMENT

1-4

PROPOSTES PER AL CURS SEGÜENT (Es poden incloure com a objectius a la PGA del
curs següent)

1 Calendari i horari general
del centre

4 - Establir els dies de lliure elecció com la resta de centres de Sant Jordi.
- Adaptar els horaris d’entrada i sortida del pla de contingència als grups amb els

quals s'iniciarà el curs. Hi haurà una reducció de grups en comparació a aquest
any:

- Infantil passarà de tenir 4 grups a ternir-ne 3.
- Primària passara de tenir 9 grups a ternir-ne 6.
- Educació secundària passarà a tenir 4 grups (sense desdoblaments)

2 Criteris pedagògics per a
l’elaboració dels horaris del
centre, de l’alumnat i del
professorat

2 - Per poder atendre les necessitats educatives dels alumnes del nostre centre,
necessitam disposar de més hores d’especialista PT i AL.

- Fer coincidir les hores de suport amb les àrees de llengües i matemàtiques tant a
primària com a secundària.

- Permanència del tutor en el seu grup el major nombre de sessions possible,
fonamentalment en el primer cicle d’educació primària.

- Continuar o augmentar les sessions desdoblades a secundària.
- Respectar la durada de les sessions (tant professorat com alumnat).
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3 Calendari de reunions i
d’avaluacions

3 - Establir a l’inici de curs el calendari de totes les reuniones que hi haurà durant tot
el curs per ajudar a l'organització del professorat.

- Evitar el canvi de dades establertes a principi de curs.
- Fer un seguiment exhaustiu dels acords presos.

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

3 - Seguir fomentant la utilització del GESTIB, de la pàgina web i de les xarxes socials
(facebook i instagram) com a mitjans de comunicació entre centre i família.

- Optimitzar els temps de les reunions, planificant-les de manera que fomentin la
seva participació.

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

2 - Recordar al claustre de principi de curs el protocol a seguir en la utilització dels
espais comuns.

- Potenciar l’ús d’espais comuns i dona-li una altra funcionalitat per aprofitar el
recurs (aula magna, biblioteca, menjador).

6 Estat de les instal·lacions i
equipaments

2 - Ampliar el material de psicomotricitat.
- Revisar els funcionament dels ordinadors d’aula i de les pissarres digitals.
- Renovar el material de laboratori, és antiquat i escás.
- Creació d’un inventari de material esportiu.
- Renovació de material esportiu.
- Revisar l’estat de les canastes i porteries del centre. Arreglar-ho en cas necessari.
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5. COMPLIMENT DEL PLA PER A L’AVALUACIÓ, SEGUIMENT I VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS

Aspectes del Pla GRAU COMPLIMENT  1-4 PROPOSTES PER AL CURS SEGÜENT

1 Organització i desenvolupament 4 Especificat als informes d’avaluació corresponents a la tercera
avaluació.

2 Calendari 4

6. VALORACIÓ DELS PROJECTES INSTITUCIONS, PLANS DEL CENTRE I CONCRECIÓ PER AL PRÒXIM CURS

DOCUMENTS INSTITUCIONALS FIXAT A
PGA

GRAU
ASSOLIMEN

T

1-4

PROPOSTES PER AL CURS SEGÜENT (Es poden incloure com a objectius a
la PGA del curs següent)

SÍ NO

Projecte Educatiu X 3 Pendent de revisió i actualizació al curs 2021/2022.

Concreció Curricular X Pendent d’elaboració.

Projecte Lingüístic X 3 Actualitzat al curs 2019/2020.
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Pla d'Acolliment /PALIC X 3 Actualitzat al curs 2019/2020.

Pla de Convivència X 3 Pendent de revisió i actualització.

Pla d'Atenció a la Diversitat X 3 Actualitzat al curs 2019/2020.

Pla d'Acció Tutorial X 3 Actualitzat al curs 2019/2020.

Reglament d'Organització i
Funcionament

X 3 Pendent de revisió i actualització.

Pla específic de reforç X́ Pendent d’elaboració.

Pla d’avaluació, seguiment i
valoració dels resultats
acadèmics.

X 3 Actualitzat al curs 2019/2020.

Pla específic per a l’alumnat
repetidor.

X 2 Actualitzat al curs 2019/2020.

Pla de foment d la lectura X 2 Actualitzat al curs 2019/2020.

Programa de recuperació de
pendents

X 4 Actualitzat al curs 2020/2021.

Pla de coordinació d’infantil,
primària i secundària

X 3 Actualitzat al curs 2019/2020.

Pla d’igualtat i coeducació X Pendent d’elaboració.
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Pla digital X 4 Forma part del pla de contigència del curs 2020/2021.

Pla de pastoral X 4 Actutalitzat el curs 2020/2021

7. VALORACIÓ DEL PLA DE CONTINGÈNCIA

Apartats1 GRAU DE COMPLIMENT          1-4 PROPOSTES PER AL CURS SEGÜENT (Si escauen)

1 Mesures de prevenció,
protecció i higiene davant
la COVID-19 adaptades a
l’etapa educativa.

4 No escau.

2 Planificació organitzativa 4 No escau.

3 Planificació curricular 3 No escau.

4 Pla d’acollida 3 No escau.

5 Coordinació per a la salut 4 No escau.

6 Pla digital 3 No escau.

1 Dedicar especial atenció al desenvolupament de l’ensenyament semipresencial, a l’atenció de l’alumnat vulnerable...
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8. PRINCIPALS CONCLUSIONS I PROPOSTES DE MILLORA APORTADES PER A LA COMUNITAT EDUCATIVA

8.1. Comentaris i propostes de millora dels tutors de grup

APORTACIÓ DEL PROFESSORAT

INFANTIL

Bea Pitarch. Educació
infantil 4. Degut a les directrius de l'administració educativa derivades de la COVID 19 el grup es va

desdoblar,quedant 18 alumnes al grup A i 7 al B (grup mixt).

Dins aquest grup A va venir una alumna NESE ( per la que es va concedir una AT) un altre en informe i
finalment donat com a NESE al 3º trimestre, un altre que vaig derivar al Equip d’Orientaciò el 1º trimestre i
un quart en problemes de comprensió i comunicació degut a que no utilitzen castellà ni català a casa; la
família s’ha mostrat receptiva a les diverse tutories, però han posat poc de la seva part. al final sembla que
varen compredre la dificultad que se li ha creat al boix. A setembre valorarem les mesures a prendre.

El curs no ha estat fàcil, però si molt satisfactori per tots els objectius i progressos alcançats.El grup és molt
acollidor, cooperatiu i empàtic . Això ha fet que malgrat totes les dificultats hàgim estat molt feliços i après
junts moltissim.

Al principi tot va costar molt més de lo habitual degut a les circumstàncies especials ja esmentades, però al
final la majoria dels infants han assolit els objectius. Valorar positivament la presencia del PT a l’aula que
ha ajudat a poder interactuar en tots.
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El contacte en les famílies molt bo tot i la situació tant complicada que hem viscut.

Propostes de millora per al curs vinent:

- L'ús del classroom ha segut nou per a la majoria de les famílies i han participat molt poc, així que es
podria millorar.

-   Poder seguir comptant amb la figura de AT.

-   Més temps de PT.

-   Valoració i diagnòstic de l’alumne derivat.

Tenir en compte també dedicar un temps d’acolliment als 7 alumnes provinents del grup mixt i també a
l'adaptació de tot el grup mitjançant dinàmiques de cohesió de grup.

Ana De Juan. Grup
mixt educació infantil
4 i 5.

Les directrius de l’administració educativa derivada de la COVID 19 ha implicat la divisió dels grups de 3 i 4
anys creant així  els grup MIXT format per 7 alumnes de 3 anys i 11 de 4 anys.

Per la selecció dels alumnes a l’hora de formar el grup mixt s’ha tingut en compte la data de naixement .
Els alumnes més grans del grup de 3 anys i els més petits del grup de 4 anys, formant així un grup
madurativament molt homogeni.

Malgrat en un principi semblava dificultós el treball amb un grup de dos edats diferents, ha estat realment
facil i positiu tant per mi com per als alumnes.
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Neus Prats. Educació
infantil 5. Degut a les instruccions donades per la Conselleria , provocades per la situació arrel de la COVID aquest

grup format inicialment per 25 alumnes es va veure desdoblat quedant-se 5è A amb 14 alumnes i 5
alumnes de 6è B d’EI. Abans d’acabar el primer trimestre, es va donar de baixa una alumna de 6è d’E.I i els
quatre alumnes que quedaren varen tornar amb el seu grup. A mitjan del segon trimestre es va incorporar
un alumne nouvingut, el qual es va adaptar molt bé al grup.Considero important i positiu destacar que el
fet de treballar amb un grup de 15 alumnes afavoreix una atenció més personalitzada.

El grup ,en general, assoleix els objectius mínims d’aquest nivell. Es dóna la circumstància de què hi ha cinc
alumnes derivats a logopèdia,s’ha informat a les famílies de la importància de treballar aquest aspecte tant
per anar guanyant seguretat en ells mateixos com per assolir millor la lectoescriptura de cara al curs
vinent. D’aquestos cinc alumnes, un d’ells està derivat a l’Equip d’Orientació del centre per possible retard
maduratiu. Cal remarcar també que, degut a la situació totalment excepcional que estem vivint,el gabinet
del centre no ha pogut fer les intervencions que haurien estat desitjables.

PROPOSTES DE MILLORA

De cara al curs 2021-22 el grup es reunificarà i passarà a ser de 25 alumnes, per tant serà necessari emprar
tant algunes dinàmiques de cohesió de grup com de treball cooperatiu i ajuda entre iguals.

També considero necessari tornar a tenir els desdoblaments amb la mestra de suport per a poder treballar
d’una manera més individualitzada tant la lectoescriptura com àrees com l’anglès o la música que aquest
curs s’han quedat menys treballades.
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Cal destacar també la importància de la col.laboració per part de les famílies,, ja que és imprescindible pel
desenvolupament maduratiu dels infants.

Lourdes Torres.
Educación infantil 6. Degut a les directrius de ládministració educativa per la situació derivada de la COVID 19, varem començar

el curs amb el grup separat, 5 alumnes passaren al grup mixte de 5è/6è dínfantil. A partir del dia 9 de
desembre poderem ajuntar tot el grup ja que va marxar una alumna a un altre centre. La reunificació del
grup va estar molt positiva ja que es tracta dún grup molt cohesionat. Actualment el grup està format per
23 alumnes un dels quals està diagnosticat com a NESE,te un transtorn específic del llenguatge així com
defícit dátenció. El PT ha pogut realitzar dos sessions setmanals amb lálumne NESE.

L’́any s´̀’ha desenvolupat sense cap incidència educativa destacable ja que ha hagut una gran coordinació
entre les 4 classes dínfantil en quant a aprofitament déspais, horaris, entrades i sortides, projectes,
intercanvi dídees… Desprès de les festes de Nadal va haver-hi 4 alumnes confinats però no va afectar al
reste de la classe.

El contacte amb les famílies ha estat correcte, s'han aprofitat les entrades i sortides per tenir petites
converses i les tutories es realitzaren en un primer moment vIa telefónica i ja al 3r trimestre s'han realitzat
tutories presencials per a concretar aspectes relacionats amb el pas a 1r de Primària.

El curs passat començarem a utilitzar l'aplicació de Classroom , aquest curs hem continuat però les famílies
no sh́an implicat, crec que al ser un curs presencial i degut a l'edat dels alumnes no veuen necessari la
utilització déines virtuals.

La gran majoria dels infants han assolit els objectius de fi de cicle. Se ha recomanat a les famílies realitzar
tasques a l'estiu de lectoescriptura, matemàtiques i no oblidar fomentar láutonomia personal. Sh́a
recomanat realitzar una avaluació de logopedia a 4 alumnes que presenten dificultats i el seu llenguatge
no evoluciona correctament.
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De cara al curs que ve seria important fer algún curs o xerrada per ajudar a les famílies en la utilització de
les eines digitals ja que tenen dificultats i no usen internet de manera habitual.

PRIMÀRIA

Bartolomé Marí Costa
(1r B).

Teresa López-Higuera
Marí (1rA).

La situació generada per la Covid-19 ha estat una situació mai viscuda que, com qualsevol situació nova ha
generat pors i incerteses tenint, evidentment, una repercussió a nivell emocional i a nivell educatiu tant
per part dels alumnes com dels tutors. En el moment que vam passar a ser “grup bombolla”, aquest curs
va quedar dividit en dos grups (A i B). El primer format per 13 alumnes, dels quals 3 han rebut reforç
educatiu durant tot el curs  i el segon format per 12 alumnes, un d’ells d’incorporació tardana.

Aquest fet ha donat lloc a una sèrie de situacions positives i d’altres negatives.

Com a punts positiu:

- La reducció de ràtios ha afavorit l’atenció individualitzada de tots els alumnes i així poder assolir els
objectius proposats a principi de curs. Una millora en les qualificacions i que tothom hagi pogut
promocionar al curs següent.

- El fet de ser un grup petit ha fet que tots els alumnes hagin tingut una major participació i una major
intervenció a les activitats propostes en el dia a dia.
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- La nova realitat de les tutories on-line i mails amb les famílies per donar recolzament i assessorament
directe en tot moment. Ja que sense la seva implicació i esforç els bons resultats no haurien estat possibles.

Els punts negatius han estat  provocats per les mesures sanitàries derivades de la pandèmia:

- L’ús de les mascaretes condicionava l’aprenentatge d’alguns dels conceptes, ja que cobrien la major
part de la cara. Això s’accentuava a l’inici del curs amb l’aprenentatge de la lectoescriptura.

L’aparició d’aquest element a l’aula ha fet que en l’àmbit emocional i afectiu, al igual que el vincle amb
el mestre s’hagi vist afectat. Ja que al no poder mantenir contacte físic i portar la cara coberta ha fet que
l’aparició d’aquest vincle s’hagi alentit.

- L’agrupament individual i el haver de mantenir la distància de seguretat feia especialment difícil la
realització de tasques en grup i treball en equip.

- Al ser un grup bombolla on no entrava a l’aula més que el mestre tutor, ha fet que l’ensenyament de
les especialitats s’hagi vist afectat, ja que un únic mestre era l’encarregat de l’ensenyament de totes les
matèries del curs.

- Per tal d’evitar aglomeracions al voltant del centre, les entrades i sortides dels diferents grups
estaven programades a diferents hores, el que ha provocat una reducció del temps que els alumnes
passaven dins les aules.

Propostes de cara al proper curs:

- Potenciar la part emocional i la cohesió entre els alumnes, ja que tornarem a la “normalitat” del
grup de 25.
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- Al tornar a ajuntar el grup degut a l’augment de les ràtios, serà important la coordinació entre el
tutor, la resta d’especialistes i els professors de suport.

- La necessitat d’hores de suport per tal d’evitar que pugui repercutir negativament en el seu
aprenentatge.

-         Continuar amb la introducció d’eines TIC a l’aula.

- Reforçar les matèries d’especialista (anglès, música,…) per compensar la mancança que hi ha hagut
aquest any en aquestes àrees.

- Durant el proper curs i si les mesures sanitàries ho permeten, donar especial importància a fer feina
en grup i treball en equip per tal de compensar la falta d’aquest tipus de feina en aquest curs.

- Seguir treballant en activitats destinades a l’adquisició i reforç de la lectoescriptura (contacontes,
biblioteca d’aula, lectura conjunta de contes...), que serveixin per adquirir, afiançar i millorar el seu
vocabulari i expressió en totes les llengües.

-         Continuar reforçant el contacte amb les famílies perquè segueixin donant recolzament als seus fills.

Antonia Costa. 2n de
primària. Aquest grup de segon està format per 23 infants. En general han tingut una trajectòria molt semblant al

llarg del curs, amb un bon comportament i bona evolució acadèmica. És un grup molt cohesionat i en
general mostra molt d’interès pel seu aprenentatge.
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El nivell de continguts mínims assolits el compleixen la majoria dels infants, tenint en compte els diferents
ritmes d’aprenentatge.

Podem diferenciar quatre alumnes que la seva evolució ha estat més dificultosa i especialment dos d’ells,
han tingut una petita adaptació i han necessitat l’assessorament constant del tutor, durant tot el curs. Un
d’aquests nens ha estat derivat al ganivet psicopedagògic per poder fer un estudi de la seva problemàtica .
Un segon seria recomanable l’any vinent, fer-li una mateixa derivació, per tal de millorar la seva evolució
acadèmica.

Cal destacar també especialment a dos alumnes que la seva trajectòria, interès, implicació i atenció han
estat molt positives i els resultats acadèmics molt bons.

En general l’assignatura que ha costat més superar, ha estat la de llengua catalana, degut al poc ús que fan
els alumnes d’aquesta llengua (ja que només hi ha un alumne que a casa utilitzi de forma habitual aquesta
llengua) i  la manca de vocabulari, han fet més dificultoses les  assignatures de C. Naturals i C. Socials.

Les assignatures de llengua castellana i matemàtiques és on els alumnes s’han sentit més segurs, encara
que necessiten més pràctica per assegurar el que han après fins ara. Especialment en l’ortografia i fer de la
lectura una eina més habitual a casa.

Una de les assignatures que han estat més afectades pel problema sanitari que estam passant, ha estat
anglès, degut a l’absència d’especialistes d’aquesta àrea.
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Com a punt positiu cal mencionar també, el suport i implicació que hi ha hagut durant el curs, per part d’un
nombre molt important de famílies, especialment en aquests moments tant difícils que ens ha tocat passar
amb aquesta pandèmia.

Com a propostes de millora cara al proper curs serien:

-Tenir la presencia de tots els especialistes en les diferents àrees.

-Continuar amb els suports d’aula pels que necessiten més atenció individualitzada.

-Mantenir el bon clima de l’aula utilitzant les dinàmiques de cohesió de grup de forma sistemàtica.

-Continuar fomentant el treball entre alumnes de diferents nivells d’aprenentatge on s ’ajudin i es
coneguin millor els uns als altres.

-Continuar amb el treball cooperatiu com a manera d’aprendre i de treballar.

-Fomentar l’ús de les noves tecnologies.

Juan José Cardona.
Grup mixt de 3r i 4rt. En aquest curs tant afectat per un efecte tant definitiu com poc desitjat ens ha portat a una situació digna

del temps que ens ha tocat viure. Tot plegat ha estat un suposat laboratori a nivell organitzatiu anomenat
grups “batedora”, Déu perdoni a la persona creadora de tal desgavell.

Fer d’un 3r i un 4t amb el que tothom a l’escola coneixia un ... tres grups i ja us apanyau; és com a mínim
qüestinonable. Idò ves fent, agrupa que ja ho sentirem dir.
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Així i tot, la cosa no ha anat del tot malament. Els docents que no ho haviem provat mai, ens hem sortit
com sh́a pogut. Ara bé, les persones que sh́o han currat de veritat són: l’alumnat i les famílies.

El curs anterior, l’acabarem d’aquella manera. L’esforç de les famílies i el seu compromís amb la tasca
educativa dels seus infants ha estat fonamental per a poder fer profitòs aquest curs.

Pel que fa al grup B, no hi ha res a dir llevat del nivell d’implicació de la majoria de mares i pares a l’hora
d’afrontar el repte.

La convivència entre dos grups classe ha resultat prou significativa, tot i haver-hi moments puntuals de
conflicte. Amb el temps sa tolerància ha estat present al llarg del curs.

Pel que fa al rediment acadèmic hem d’estar-ne ben satisfets. Les avaluacions han estat prou satisfactòries,
amb casos puntuals de manca d’estudi per descuits familiars; els quals s’han tractat a nivell tutorial amb
total sintonia amb el que es demanava.

L’ús dels elements TIC que hem pogut aprofitar, Ipad i pissarres digitals han permès moments de reforç i/o
alternativa a la tasca d’aula.

Mantenir la col·laboració de les famílies i, sobretot afegir la tasca de la gent especialista a la labor
educativa ha d’estar capdal a l’hora d’afrontar el proper curs. Posant en marxa de les especialitats
retallades i els grups de reforç que tant s’ha anyorat.

Paco Mari. G2. Grup
mixt de 3r i 4rt.

El punt de partida d’aquest curs ha estat un grup on hi ha hagut al·lots de 3r i 4t junts en una mateixa aula,
a més a més, ha coincidit amb ells un alumnes de necessitats educatives.
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Organitzar el dia a dia de manera que les classes fossin profitoses ha sigut força complicat. Entre els
alumnes de 3r n’hi ha 3 que els costa moltíssim seguir el ritme de la resta i per tant han necessitat de
l’atenció constant del professor.
El poder disposar d’un dispositiu informàtic per a cada un ha permès individualitzar bastant la feina i anar
a diferents velocitats.
Tot i així aquesta problemàtica la valoració final és, en línies generals, positiva (només 2 alumnes no
superen l’assignatura de Matemàtiques).
Entenent que la propostes de millora s’han de fer pensant que els grup de referència tornaran a ser els
que prèviament hi havia abans de la COVID, cal remarcar que l'ús de les TIC dins de la classe són una ajuda
que no hem de deixar de banda.

Ana Galera
G3. Grup mixt de 3r i
4rt.

A causa de la situació derivada de la COVID, els cursos de 3r i 4t s h̀an dividit en tres grups (A, B, C) . Així

cada tutor ha tingut al seu càrrec alumnes de 3r barretjats amb alumnes de 4t. Aquest fet ha afovorit que el

nombre d’alumnes sigui menor ( 14 alumnes al grup A), la qual cosa afavoreix l’atenció i control del

grup.Però fins i tot al haver hi dos nivells diferents no ha estat molt positiu ni per als alumnes ni per al

professor tenint en compte que els continguts (llevat d’alguns puntuals) així com la maduressa, ritme de

feina i demanda dels  alumnes de quart  es diferent als de tercer

Malgrat tot, els resultats obtinguts a aquest grup en general han estat prou satisfactoris amb qualificacions

prou bones especialment a quart, ja que es tracta d’un grup d’alumnes prou treballadors i amb interès per

aprendre i assolir els continguts que s’han anat treballat durat el curs.
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En quant a tercer, els resultats en general han estat també satisfactoris. En aquest curs hi ha dos alumnes

que han necessitat reforç educatiu i que han assolit els continguts mínims proposats, llevat d’una alumna

que no els ha aconseguit superar en una asignatura.

Com propostes de millora, propossaria especialmet, en cas de milloria de la situació actual , fer feina amb

activitats que fomentin l’aprenentatge cooperatiu que aquest curs ens hem vist condicionat a no poder

fer-ho.

Paco Quirós.
5è de primària. Conclusions i resum del curs:

El curs de cinquè de primària no ha estat desdoblat. El curs era de 24 alumnes. Durant aquest any tan difícil
per a tots , molts d.alumnes han estat en contacte amb familiars positius o ells mateixos han set positius en
la covid19 i no han assistit a classe durant un període de temps.

Hem tingut dificultats en l'aprenentatge de alguns alumnes,aquest que necessitaven més atenció
personalitzada i rebien diferents suports en cursos anteriors.

No hem pogut realitzar activitats d'aprenentatge cooperatiu ni tècniques relacionades amb treballs en
grup, cosa molt positiva en altres cursos per la feina d.ajuda i suport per parts dels companys i professors
dels alumnes que més ho necessiten.

Aquest curs ha estat el primer en que els alumnes treballen amb les noves tecnologies (ipad) en totes les
assignatures.
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A Través del classroom i pàgines amb fitxes per sistema Apple, hem dut el curs de la millor manera posible.

De cara a l'any vinent , es esencial tornar a la normalitat el més aviat possible i poder fer les tasques d'una
manera diferent a aquest any.

Intentar tornar a l'aprenentatge cooperatiu i tasques en equip , per poder desenvolupar un millor
aprenentatge més complet.

Procurar fer un bon ús de les noves tecnologies i no fer-la servir únicament per jugar.

Aprendre a compaginar tasques a casa i a l’escola amb l'ajuda de les famílies a casa , controlant als seus
fills aquest aparells i donar-lis l,us apropiat.

Iván Domenech i
Cristina Escandell.
Sisè de primària.

A causa de la situació de la pandèmia el grup de sisè va quedar desdoblat en dos grups: 15 alumnes a 6è A
i 13 alumnes a 6è B.
El fet de tenir aquest nombre d'alumnes ha estat molt positiu, ja que s'ha pogut treballar millor
individualment i desenvolupar més competències en alumnes que les necessitaven.
Els resultats han estat molt positius, no hi ha cap alumne amb assignatures suspeses i, en general, les
notes han millorat respecte a l'anterior any.
Malgrat les dificultats que semblava que tindríem, l'any s'ha desenvolupat sense cap incidència destacable.
Els alumnes han seguit perfectament el curs i encara que hem tingut alguna falta d'assistència de llarga
durada per contagi o per contacte estret, des de casa el seguiment ha estat correcte i no s'han despenjat
dels coneixements i treballs que s'anaven donant.
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L'ipad el fem servir des de quart de primària, tant ara com en el seu moment quan vam estar confinats, ha
resultat senzill seguir endavant amb tot.
De cara a el proper curs caldrà seguir treballant la comprensió lectora (en la qual s'ha millorat), i intentar
desenvolupar estratègies per valorar l'esforç diari, que és una de les coses que flaquetja en aquest grup
així com les assignatures d'estudi.
Pel que fa a l'ús de l'iPad, seguir treballant i desenvolupant tasques d'innovació, ja que és un curs que té
molt avançat aquest tema i són molt creatius amb les aplicacions i recursos tecnològics.

SECUNDÀRIA

Laura Belmonte i
Noemi Motos. 1r ESO. Durant aquest any i com a conseqüència de la situació que ha provocat la COVID-19, el curs de 1r ESO ha

estat dividit en dos grups ubicats en diferents classes. Aquest fet no ha dificultat les explicacions o
assimilació de conceptes, ja que el professorat implicat a cada assignatura, s’ha desdoblat per donar els
mateixos continguts als dos grups. Al grup A inicialment van començar matriculats 16 persones, però un
mai va venir i es va donar de baixa durant la primera avaluació, i 14 persones al grup B. Durant el curs hem
tingut nouvinguts, al grup A un i al grup B un altre. Aquesta divisió en dos grups ha afavorit l’aprenentatge
i la cohesió dels alumnes, afavorint l’atenció i control tant de les classes com de les feines.

El grup A s'ha caracteritzat per ser més mogut i xerraire que el grup B; però sempre han tingut una bona
resposta amb les cridades d'atenció. En els dos grups s'ha vist reflectit les estratègies i dinàmiques que
s'han empleat des de les tutories per millorar el seu comportament. Al grup A, va haver-hi més interacció
tutorial per diversos motius de convivència que s'han anat solucionan al llarg del curs.
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Durant el curs, hem tingut casos puntuals d’alumnes que han estat positiu per COVID-19 o per ser contacte
estret d’un familiar o d’un company de classe i, per tant, han estat confinats a casa. Principalment va ser al
començament de la 2a avaluació (després de vacances de Nadal), però es va poder superar amb èxit
gràcies al fet que van poder seguir les classes per videoconferència i lliurant les tasques a través de Google
Classroom, així com tenir un contacte continu amb el professorat.

Acadèmicament no podem dir que els grups són destacables en assimilació de conceptes i s'ha notat molt
que alguns d'ells no han aconseguit mantenir un ritme de treball a les seves cases suficient per poder
assolir els objectius de manera més lliurada, especialment els que no han pogut superar les diferents
assignatures.

El grup ha començat treballant amb iPad en lloc de tenir llibres físics, amb la finalitat de millorar la seva
competència digital i potenciar l'assimilació de conceptes. Això no podem dir que s'ha complit pels
resultats obtinguts, i per les distraccions que els ha provocat el mal ús d'aquesta eina digital; part de
l'alumnat ha tingut interessos particulars totalment diferents dels que s'estaven exposant durant la classe,
el professorat ha manifestat que aquestes situacions no han estat bones envers els implicats.

Al grup A s'han tingut 3 alumnes NESE, dos d'incorporació tardana i un amb dificultats amb
l'aprenentatge. Pel que fa a l'alumnat NESE, aquests han rebut suport del PT en les matèries de llengües,
però no en les de ciències, el mateix professorat ha hagut d'atendre les necessitats més específiques
d'aquests dins de l'aula. Dels tres, un d'ells ha assolit els objectius marcats per aquest curs, un altre ha
suspès una assignatura i el tercer no ha superat dues assignatures.
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Del grup A, 11 persones han superat totes les assignatures, hi ha tres persones que no han superat entre 1
i 3 assignatures; els casos més complicats els tenim amb dos alumnes que no han superat 5 i 6
assignatures respectivament, s'ha parlat amb les famílies de les possibles conseqüències.

Al grup B no hi ha alumnes NESE, encara que a un d’ells, a partir de les dificultats d’aprenentatge que el
professorat ha anat detectant amb els resultats de la primera avaluació, se’l va començar a fer reforç
educatiu a aquelles assignatures que ho requerís. A més, l’alumne nouvingut a la tercera avaluació també
se li ha donat un suport a les llengües, ja que el professorat implicat va detectar possibles dificultats
d’aprenentatge.

Del grup B, dels 15 alumnes, deu persones han superat amb èxit totes les assignatures a final de curs i n’hi
ha quatre que no han superat alguna assignatura. Dos d’ells només no han superat una però els altres
tres, entre 3 i 5. Amb aquests últims, s’ha parlat amb les famílies per explicar-los bé tot el que han de fer
per poder recuperar al setembre i de la possibilitat de repetir curs.

De cara al curs vinent, es fa necessari tenir especial cura de l'alumnat NESE, reforçant les tècniques que els
ajudi amb l'assimilació de conceptes i llengua catalana així com, de la part de ciències (matemàtiques), ja
que no han pogut rebre suport a conseqüència de la pandèmia. Per tant, s’ha de continuar amb els
reforços de tots els alumnes que ho precisen potencian la figura dels PTs dins de la classe.

A més, amb la situació derivada de la pandèmia, encara que el professorat s’ha desdoblat per poder donar
els mateixos continguts a les dues classes, no s’ha pogut donar tot el temari establert. Per tant, s’haurà de
tenir en compte de cara a les possibles mancances que pugui haver-hi.
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S’ha de continuar tenint cura de la part emocional fomentant la bona convivència, ja que tornaran a ser un
grup únic i és possible que hagi sorgit algun conflicte durant el curs.

Aquells alumnes que no aconsegueixin recuperar les assignatures necessàries per passar amb èxit al curs
vinent, el professorat haurà de tenir un seguiment més individualitzat de cadascun d’ells i donar-los el
reforç necessari per a assabentar-nos que estan assolint els continguts, canviant (si és necessari) les
estratègies educatives.

Inmaculada Lara i
Natalia Calviño. 2n
ESO.

L’evolució d’aquest curs quant a actitud i interès ha estat molt positiva. Es tracta d’un grup que va
començar el curs molt exaltat, amb alumnes molt xerraires que no mostraven l’interès necessari per assolir
les competències pertanyents a aquesta etapa. En aquest sentit, es feia difícil avançar en conjunt dins de
cada matèria, per tant es generaven grans desigualtats entre els alumnes que aconseguien seguir els
conceptes sense dificultat, i d’altres que es quedaven enrere. Tanmateix, i com que es tractava d’un curs
amb presencialitat completa, el fet d’haver de repartir les sessions entre ambdós grups tampoc ajudava
gaire. Aquestes deficiències actitudinals es van traduir en un elevat nombre d’alumnes suspesos a la
primera i segona avaluacions. En qualsevol cas, aquesta problemàtica es va anar resolent progressivament,
es va anar convencent a l’alumnat que havia de canviar el comportament, i el canvi va ser significatiu a
partir del tercer trimestre. De fet, aquesta evolució s’ha mostrat al final de curs, reduint-se el nombre
d’alumnes amb matèries suspeses.
Quant a la situació sanitària i com ha afectat als alumnes d’aquest curs, únicament hauriem de resaltar la
divisió dels alumnes en dos grups, fet que evidentment ha dificultat les tasques del professorat per haver
de dividir-se les sessions entre ells. També caldria assenyalar que la absència del PT dins l’aula ha dificultat
les tasques amb els alumnes NESE, encara que s’han vist recolzats pels tutors individuals fora de la classe.
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Quant a la semipresencialitat dels alumnes confinats, assenyalar que han estat molt pocs i que han pogut
seguir les classes sense major dificultat a través de videoconferència.
De cara al proper curs, hauriem d’assenyalar que els alumnes que han de recuperar al setembre han rebut
indicacions molt específiques de les tasques que han de dur a terme durant l’estiu per tal d’aprovar la
matèria en qüestió. En aquest sentit, s’han preparat tant dossiers com activitats alternatives als exàmens
de recuperació, que després contribuiran positivament a la nota de la recuperació. Aquells alumnes que no
aconsegueixin recuperar al mes de setembre rebran indicacions pertinents per tal de recuperar la matèria.
Aquells alumnes que hagin de repetir també rebran un acompanyament durant tot el curs.

Lali Noguera i LLuis
De la Osa. 3r ESO. Degut a les directrius de l’administració educativa i d’acord amb el pla de contingència del centre per al

curs 2020-2021 el grup de 3r d’ESO, que ha estat compost per 27 alumnes (tres d’ells s’han incorporat al
grup enguany), ha patit un desdoblament en dos grups (grup A de 13 alumnes i grup B de 14 alumnes)
fent que durant els dos primers trimestres les classes foren de semipresencialitat, és a dir, durant dies
alterns un grup feia les classes des de casa de manera Online a través de l’aplicació Meet. Aquest fet ha
suposat que l’engrescament, la implicació i l’atenció al llarg de les sessions diàries des de casa hagi fet que
un nombre considerable d’alumnes es dispersessin i el seguiment de les clases es veiés ressentit, a pesar
de tots els esforços posats per part del professorat.

Dins del grup hi ha desigualtats pel que fa a rendiment i esforç. Mentre que un petit grup mostra molt
d’interès pel seu aprenentatge i s’esforça per obtenir quanta més nota, millor, hi ha un grup reduït que
treballa el suficient per aconseguir tan sols l’aprovat. En relació al l’alumnat NESE, aquests han rebut
suport del PT en les matèries de llengües, no així en les de ciències que ha estat el propi professorat que ha
hagut d’atendre les necessitats més específiques d’aquests dins l’aula.
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Pel que fa al comportament ha estat un grup bastant xerraire en general i hi ha hagut un petit grup amb
una actitud disruptiva que feien que el ritme normal de les sessions es veiés afectat per contínues
interrupcions, sobretot, s’ha notat més a la tercera avaluació en què el nombre d’alumnes a l’aula va
augmentar.

És un grup poc cohesionat pel fet que tots aquells alumnes que s’han anat incorporant ara a l’etapa de
l’ESO no han tingut l’acollida que hauria estat desitjable. A les sessions de tutoria s’han treballat distintes
dinàmiques i cercles restauratius amb la finalitat de millorar el respecte i la convivència necessàries per al
bon funcionament del grup.

Els resultats a l’avaluació ordinària a juny, a pesar de tot, han estat bastant positius. Del total dels 27
alumnes ho aproven tot a juny un total de 19. Entre 1 i 3 suspeses hi ha un total de 5 alumnes. Hi ha un
alumne que en porta 5 suspeses, i els casos més crítics són dos alumnes amb 8 assignatures suspeses per
a setembre.

De cara a aquells alumnes que han de recuperar alguna que altra asignatura a setembre tots ells tenen un
pla de recuperació amb els dossiers de reforç i recuperació penjats al classroom.

De cara al proper curs caldrà continuar amb aquesta eina de treball, el Google Classroom, que a gran part
de l’alumnat ha estat molt positiva, ja que han tingut tota mena de recursos de les distintes matèries i que
els ha ajudat a seguir amb fluïdesa les classes, a més de mantenir una comunicació estreta per part del
professorat amb l’alumnat i poder fer un seguiment exhaustiu de les tasques assignades.
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Si la situació sanitària derivada del COVID-19 ho permet, s’haurà de reprendre una coordinació més
estreta amb l’equip psicopedagògic de cara a l’adaptació dels materials de l’alumnat NESE i reforçar
l’ajuda del PT a l’hora d’adaptar les activitats i proves a alguns alumnes tant en matemàtiques com en les
dues llengües oficials de les Illes on s’ha aplicat un Reforç Educatiu.

També seria interessant de continuar la implementació iniciada en cursos anteriors a la COVID del treball
cooperatiu i el treball per projectes en alguna part de cada assignatura.

Important és fer més incidència, tant a classe com en els criteris d’avaluació, de la importància de la feina
diària i l’estudi a casa, tant per afrontar el proper curs de 4t, com els pròxims (sobretot aquells que vagin a
cursar un Batxillerat).

I, sobretot, no cal obviar la comunicació fluïda amb les famílies que continuarà essent la mesura de més
importància per tal de fer el seguiment i intentar millorar el rendiment i actitud de cada alumne de manera
individualitzada.

Ana Prats i Sergio
Costa. 4rt ESO

La situació derivada de la COVID19 ha implicat la divisió del grup en dos i la semipresencialitat. Aquest fet
ha ocasionat, en alguns alumnes, una major dificultat per seguir el curs, donat l’esforç i implicació per la
seva part que suposa mantenir l’atenció i seguir la feina des de casa.
De tot el grup (30 alumnes), titulen tots els alumnes menys sis, que tenen de tres a vuit assignatures
pendents per setembre. Es tracta, doncs, d’alumnes que no han aconseguit mantenir un ritme de feina des
de casa suficient per poder superar les matèries, malgrat la comunicació tutors-famílies durant tot el curs.
A més, són alumnes que ja a tercer d’ESO van obtenir notes més baixes i van passar de curs amb tot
aprovat en part també gràcies a la situació de confinament del curs passat.
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Malgrat tot, cal esmentar que dues dels tres alumnes NESE dels curs han assolit els objectius marcats en
aquest curs i aconsegueixen titular amb totes les matèries aprovades.

Encara que amb la situació de semipresencialitat, les mesures de prevenció aplicades en el centre han
permès desenvolupar el curs de 4t amb certa normalitat. Pocs casos puntuals han tingut que romandre a
casa per causa de la pandèmia confinats i aquells (la gran majoria) que han volgut aprofitar els recursos
oferts de classes per videoconferència, ho han fet amb molt d’èxit. La utilització per part de tot l’equip
docent de 4t de l’eina de Google Classroom ha permès mantenir una comunicació directa amb l’alumnat
(encara que no els hem pogut atendre presencialment com altres anys) i un control exhaustiu de la feina.

El que sí ha afavorit l’aprenentatge i gestió de l’aula ha estat el fet de tenir en un grup a un màxim de 15
alumnes, per la qual cosa l’atenció i control dels que es tenien dins la classe ha estat molt fàcil i efectiva.

De cara al proper curs, és important tenir especial cura de l’alumnat NESE que , sobretot a la part de
ciències (matemàtiques i física i química) no ha pogut aquest any, per la situació de la pandèmia, rebre els
suports necessaris. Aquells alumnes que no aconsegueixen recuperar al setembre les matèries mínimes
per passar de curs (de les quals han rebut individualment la informació i recursos necessaris per treballar
durant l’estiu) hauran de comptar amb un pla de seguiment individualitzat de l’alumnat repetidor.
Dins de les possibilitats de la situació derivada de la pandèmia i les característiques de cada grup, s’ha
pogut avançar més o menys de temari segons els casos. Caldrà considerar-ho també com a punt de partida
per la programació del proper curs.
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8.2. Memòria Àrea Pedagogia Terapèutica

Al llarg d’aquest curs acadèmic s’ha donat suport als següents alumnes: 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EDUCACIÓ INFANTIL

I

4

- Atenció a una alumna amb retard maduratiu; a més a més, s’han atès a dos alumnes en procés de valoració psicopedagògica.

Per tots tres s’han desenvolupat el tractament educatiu i l’estimulació de tots els processos lingüístics.

I

5

- Col·laboració i treball interdisciplinari amb l’orientadora per a poder valorar dos nous casos: Un d’Altes Capacitats i l’altre amb

Trastorn Greu del Llenguatge.

I

6

- Atenció a un infants amb Trastorn Greu del Llenguatge; també s’ha estimulat a tres infants amb dificultats del llenguatge els

quals no estan valorats (no derivats per la tutora).

Alumnes incorporats a butlleta de NESE: 4

Alumnes sense incorporar a la butlleta de NESE, però que reben suport educatiu: 5
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ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r PRIMÀRIA
- 1 alumne amb Trastorn de Dèficit d’Atenció amb/sense Hiperactivitat (TDA-H). Està valorat per la USMIJ.

- 1 alumne d’Incorporació tardana (sense intervenció directa; orientacions al tutor).

2n  PRIMÀRIA - 1 alumne d’Incorporació tardana (sense intervenció directa; orientacions al tutor).

3r PRIMÀRIA

- 1 alumne amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) de grau 1. Amb aquest alumne s’ha fet especial intervenció al

llarg de la 3a avaluació.

- 2 alumnes d’Incorporació tardana (sense intervenció directa; orientacions al tutor).

4t  PRIMÀRIA
- 1 alumne amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) de grau 1.

- 1 alumne amb Trastorn de Dèficit d’Atenció amb/sense Hiperactivitat (TDA-H).

5è PRIMÀRIA

- 2 alumnes amb Trastorn de l'Aprenentatge (DEA).

- 1 alumnes d’Incorporació tardana.

- 1 alumne amb Reforç Educatiu a l’àrea de matemàtiques (sense diagnòstic en educació).

6è PRIMÀRIA
- 1  alumne amb discapacitat intel·lectual (síndrome de Down; NEE).

- 1 alumne amb Reforç Educatiu a l’àrea de matemàtiques i català (sense diagnòstic en educació).



40

Alumnes incorporats a butlleta de NESE: 12

Alumnes sense incorporar a la butlleta de NESE, però que reben suport educatiu: 2

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

1r

ESO

- 2 alumnes d’Incorporació Tardana (IT).

- 1 alumne amb Trastorn de l’Aprenentatge (TA; DEA).

2n

ESO

- 1 alumne amb Trastorn Greu de la Conducta el qual es va incorporar als darrers mesos.

- 1 alumne estranger amb desconeixement de la cultura i d'alguna de les llengües d'IB amb una problemàtica social o

cultural.

- 1 alumne d’Incorporació Tardana (IT).

- 1 alumne amb Trastorn de l’Aprenentatge (TA; DEA).

- 1 alumne amb perfil d’exclusió social.

3r

ESO

- 2 alumnes amb Trastorn de l’Aprenentatge (TA; DEA).

- 1 alumnes d’Incorporació Tardana (IT).

- Tres alumnes de reforç educatiu ordinari. 
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4t

ESO

- 1 alumne amb Trastorn de l’Aprenentatge (TA; DEA).

- 1 alumne d’Incorporació Tardana (IT).

- 1 alumne amb Trastorn de Dèficit d’atenció amb o sense Hiperactivitat (TDA-H).

Alumnes incorporats a butlleta de NESE: 14

Alumnes amb reforç educatiu ordinari: 3

* A les etapes d’educació infantil i primària he pogut realitzar intervencions directes com a PT tant dins de les aules com la sala de

suport (aula de laboratori d’ESO), seguint el pla de contingència dissenyat pel curs 2020-21.

En canvi a l’etapa d’educació secundària s’han invertit les hores de suport per a realitzar desdoblaments dels grups, especialment a 1r

i 2n d’ESO. Malgrat això he intentat aprofitar aquestes hores per a atendre a la diversitat. També he disposat d’una hora de suport per

a 3r d’ESO i una altre per a 4t d’ESO.

Les condicions, evidentment, no han set les millors, però tant els alumnes com tot el professorat han generat esforços per a atendre a

tota la diversitat funcional. Esperem que de cara al proper curs podem tornar a una normalitat i seguint oferint la millor atenció que es

mereixen.
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Actuacions Valoracions Propostes de millora

- Realitzar informes NESE i

ACs (significatives i poc

significatives).

Han estat de gran utilitat per a

actualitzar les dades i l’estil

d’aprenentatge 

Major implicació per part d’alguns docents (especialment a primària),

ja que no és una responsabilitat exclusiva del PT (de fet l’ha de

confeccionar el tutor).

- Realitzar els informes de

PT

Ajuden a contextualitzar tots els

avanços i/o progressions del

discent. 

Continuar facilitant aquests a les famílies i altres professionals del món

educatiu i de la sanitat.

- Coordinació amb la

psicòloga/orientadora del

centre i la psicopedagoga

de l’EOE

S’ha fet molta feina. A més a

més, s’ha adaptat força bé la

nova psicopedagoga.

Establir més hores de coordinació.

Valorem molt positivament les 7 hores d’orientació a educació infantil i

primària. Malgrat això, no són ni molt menys suficients per a atendre a

tota la població d’educació infantil i primària. I més encara amb els

desdoblaments que li han assignat. Ha fet una excel·lent feina amb

totes les dificultats que ha hagut de superar, més el temps extra que

ha hagut d’invertir fora del seu horari ordinari.

Mantenir a la mateixa orientadora tant en ESO com en educació

infantil i primària, ja que coneix el centre i el seu funcionament.
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- Tutoria compartida amb

5 alumnes d’ESO.

L’experiència ha estat molt

pitiva. Encara que ha estat molta

feina, compensa ja que el treball

interdisciplinari amb la resta de

companys/es augmenta. 

El proper curs es pot repetir l’experiència. Seria interessant continuar

tutoritzar alumnes amb NESE, ja que tinc més tracte i relació directa

amb les famílies. 

- Seminaris d’atenció a la

diversitat.

S’ha fet un treball

interdisciplinari entre tots els

docents per a tractar qüestions

relacionades amb els alumnes

NESE i d’orientació en general.

Incrementar el nombre de sessions. 

- Aplicació de

metodologies relacionades

amb l’Aprenentatge

Cooperatiu i de pràctiques

restauratives

Ha estat molt útil i m’ha ajudat a

establir una educació molt més

inclusiva. No obstant, ha estat

complicat amb les mesures

COVID-19.

Aplicar, si es pot amb nova normalitat, estratègies de l’àmbit B i

aprendre a dissenyar els plans d’equip. No obstant, encara dissenyem

plans d’equip i ho combinem amb pràctiques restauratives les quals

s’han dut a terme sobretot a 5è de primària; i 1r cicle d’ESO.

- Participació del projecte

del ministeri: “Estudi

S’ha iniciat una col·laboració

amb la UIB, concretament del

Continuar avançant el projecte amb l’ajuda dels membres de l’I+DEL.

Recordem que és un estudi longitudinal.
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longitudinal de la presència

de diferents variables en

nens i adolescents amb i

sense dificultats del

llenguatge”.

grup I+DEL el qual l’Alberto

Sánchez Pedroche és

col·laborador. 

Aquest any s’ha continuat amb el

projecte i s’ha avaluat el moment

2 de la mostra obtinguda al

passat curs. Recordem que hi ha

dos grups (el que presenta les

dificultats del llenguatge i el

grup de control).

L’actuació per part dels

membres de la UIB ha estat

excel·lent i ha fet un treball

interdisciplinari amb l’equip

d’orientació.

La col·laboració feta per part del departament d’orientació és

reconeguda per la UIB i s’ha demanat reconeixement de crèdits, fet

que s’agraeix.
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- Col·laboració directa en

la revisió de la

documentació del projecte

de convivència escolar.

D’acord amb la normativa vigent,

s’ha revisat tots els documents

vinculats en aquest projecte.

Han participat l’orientadora i els

dos PT.

Mantenir la revisió i l’actualització d’aquesta.

Altres fets a ressaltar:

● Hem intentat col·laborar el màxim possible amb l’orientadora del centre per tal de poder atendre a la diversitat. 

● S’ha produït forces entrevistes amb el tutors d’aquests alumnes, al menys un cop per trimestre i de manera telemàtica (a

excepció de juny que sí ha pogut estar presencial amb les mesures sanitàries pertinents). De fet, l’Alberto en aquest curs

tenia dues hores d’atenció a les famílies (dilluns de 16:30-17:30h i dimecres de 11:00-12:00h).

● S’ha continuat aplicant el model per graelles per a programar les Adaptacions Curriculars (AC). Totes aquestes adaptades a

les competències bàsiques.
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● He assistit a les diferents reunions mensual que es fa entre l’orientadora del centre i l’equip directiu (a excepció del secretari

i de la directora titular).

● S’ha establert reunions de departament d’orientació, gairebé una setmanalment, amb l’orientadora.

Aspectes positius a destacar: 

● Excel·lent treball interdisciplinari entre la psicòloga del centre, el PT i els serveis de la Conselleria. Aquest fet, ha facilitat el

diagnòstic de molts infants.

● La coordinació amb els diferents tutors i mestres especialistes.

● L'evolució positiva dels alumnes, en especial aquells que presenten NEE i NESE, malgrat les dificultats ocasionades per la

pandèmia.

● La bona predisposició dels i de les alumnes amb necessitats educatives especials (sobretot es percep en els alumnes d'ESO).

S’han adaptat bé a les exigències del Pla de Contingència de la COVID-19 i tenen la màxima admiració.
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● La coordinació mensual entre l’equip directiu i el departament d’orientació. Encara que seria molt positiu que pogués

assistir també la direcció titular per a augmentar l’eficàcia de les reunions.

Aspectes negatius:

● Manca de temps per a atendre la diversitat dels/de les alumnes i resta d’alumnes que precisen un suport terapèutic

puntual.

Cada vegada la situació es fa més complicada. Només heu d'observar les graelles anteriors amb els i les alumnes de NEE i

de NESE que hi ha al centre. Les hores de PT per a atendre a tota la població educativa de les etapes d'infantil, primària i

secundària és absolutament insuficient. 

Aquesta falta d’hores s’ha ressentit especialment aquest any, ja que afegim les hores de desdoblament/vigilàncies que el PT

i l’orientadora degut a la COVID-19. I els principals afectats són els nostres alumnes NESE. Tant de bo el proper curs es

pugui prioritzar el departament d’orientació.

● No només necessitem més hores de PT; les figures d'AL (a educació infantil) i MAD (a educació secundària) han d'estar al

nostre centre. Al proper curs necessitem novament un/a ATE per a atendre una alumna amb TEA.
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Encara que a la previsió ens dota de 6 hores d’Atenció a la Diversitat, no és prou suficient per a atendre a tota la població

escolar.

● Degut a les dificultats per la COVID-19, ha estat complex adaptar un model totalment inclusiu, encara que s’han generat els

màxims esforços possibles.

● La figura del PTCS ha millorat moltíssim respecte a cursos anteriors. Estableix un treball interdisciplinari amb l’orientadora

del centre. També han de generar més d’esforços a l’hora de gestionar les beques dels alumnes NESE.

● No s’ha pogut convidar a alumnes de la UIB per a realitzar alguna dinàmica esporàdica relacionada amb l’atenció a la

diversitat (aplicar pautes d’observacions), aprofitant que el PT és també PDI-Associat a la seu d’Eivissa. Aquest fet ajudaven

als alumnes de la universitat i també al propi centre pel seu caràcter acollidor. Segurament aquesta situació no es pugui

tornar a donar degut als nous canvis d’organització.

● No s’han coordinat alumnes de pràctiques procedents d’alguna institució universitària.
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● No s’han pogut impartir cursos amb el suport centre com el curs de TEA o el curs de TDL que es varen fer en cursos

anteriors. Aquests donaven a conèixer al centre (un fet molt positiu i que va ajudar a créixer molt al centre) i facilitava molt el

diàleg. Possiblement es puguin tornar a programar cursos, però seran en espais externs i amb suports d’altres institucions.

● No s’ha dut a terme tot el projecte en educació per la salut que amb tant d’esforç es va crear en cursos anteriors. No hem

tingut el servei d’infermeria, el qual ens va ajudar a detectar casos de dificultats alimentàries i hem hagut de gestionar-lo

amb els pocs recursos que disposem; tampoc s’ha dut a terme el projecte CEPS; i no s’han donat les diferents xerrades

ofertes per l’ajuntament i conselleria. Tant de bo es pogut reprendre tota aquesta arquitectura, la qual considero és

comptable amb l’ideari del centre, pel bé dels nostres alumnes.

● No disposar de l’aula de suport, ja que s’ha “convertit” enguany en un aula ordinària més. No obstant, el centre ha fet

l’esforç d’habilitar-me el laboratori com a espai de suport.

Propostes per al proper curs:

● Crear una nova plataforma amb el Drive, de manera que els docents puguin fer els informes NESE als primers compassos del

proper curs acadèmic.

● Seguir establint el treball interdisciplinari amb l’orientadora, els docents i la resta de professionals.
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● Continuar amb el projecte de lecto-escriptura per a facilitar l'aprenentatge de l'alumna amb Síndrome de Down. 

● Mantenir entrevistes amb els pares dels alumnes (esperem que de forma presencial i fer-lo online en casos més justificats o

per altres necessitats).

● Participar en els projectes educatius del centre i del ministeri/UIB que hem iniciat amb èxit.

● Partint de les necessitats dels alumnes, potenciar la màxim les seves capacitats, adaptant els continguts per assolir els

objectius establerts.

● Crear de nou material que millori la tasca docent, així com utilitzar els recursos TIC dins l’aula. 

● Potenciar l’adaptació curricular per part les professors quan sigui necessari, així com oferir suport en la seva realització. 

● Continuar participant en el projecte iniciat amb el ministeri i amb la Universitat de les Illes Balears. 

Demandes de millora:
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Es mantenen les mateixes algunes de les demanades del curs anterior:

● Obtenir una connexió a “Internet” més estable amb la finalitat d’establir un millor contacte amb els organismes educatius

externs al departament d’orientació i una connexió a “Internet” a l’aula de suport.

● Adquirir altres proves d’avaluació psicopedagògica que ajudin a diagnosticar. Especialment de personalitat i del llenguatge.

8.3. Memòria orientació infantil i primària

MEMOMEMORIA ORIENTADORA PRIPRIMARIA 20-21

Actuacions Valoracions Propostes de millora

- Realitzar la valoració
psicopedagògica i intervencions amb
l’alumnat segons demanda de centre,

familiar i/o d’altres serveis externs.

S’ha fet intervencions en 25

alumnes.

Queden pendents 8 demandes

de diferent tipologia. 

poder acabar les demandes pendents i poder fer

un seguiment de l’alumnat NESE.

-Introduir els alumnes NESE al
GESTIB i fer la butlleta d’estat.

S’ha introduït 2 alumnes d’IT ,1

d’AC, 3 DEA, 1 nee i una alumna
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en espera de proves

neurològiques.

- Coordinació amb el PT del centre 1
hora setmanal

En aquest espai, coordinem

l’atenció que estan rebent els

alumnes NESE i actualitzem les

necessitats. Degut a la manca

d’hores, hi havia algunes

setmanes que no hem pogut fer

aquesta coordinació.

Estaria molt positiu que a aquestes coordinacions,

poguessin participar alguns tutors d’alumnes de

suport per fer un seguiment i poder orientar amb

les pautes que ajuden a aquests alumnes.

- Coordinació amb serveis externs de
la conselleria. USMIJ, UTS de Sant

Jordi.

Aquestes coordinacions son

puntuals quan tenim casos per

coordinar i enviar informes i

informació rellevant. No tant a

nivell d’UTS de Sant Jordi, que

ha estat 1 vegada al mes que

fèiem coordinació vía Meet.

Intentar el curs vinent, si la covid ho permet, que

aquestes sessions siguin presencials, ja que

moltes vegades, per mala connexió perdem temps

molt valuós.  
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- Derivació a alumnes i famílies a
altres serveis tant de conselleria

d’educació com externes.

- 2 alumnes en seguiment per

part d’UTS de Sant Jordi.

- 2 alumnes derivats a USMIJ, un

d’ells a EADISOC.

.

Poder dedicar més temps per valorar a l’alumnat,

ja que he vist que durant aquest temps de la covid,

ha augmentat la necessitat a nivell psicològic d’una

atenció més personal de l’alumnat i la família.

-Coordinació amb altres serveis.
SEDIAP

S’ha fet seguiment d’un alumne

que rep assistència en aquest

servei.

-Atenció a famílies

S’ha atès a 22 famílies amb

distintes finalitats. Bé per

demanda d’aquestes famílies, bé

per demanda meva directa per

donar informes i devolució de les

intervencions fetes amb els fills.

Degut a la COVID, el accés a la meva sala, no és

prou recomanable per dur a les famílies. Han de

passar per la teulada de l’edifici.

-Intervenció directa amb alumnat per
diferents situacions personals o

demandes de tutor o família.

He fet intervenció puntual per

situació personal i demanda de

la família en 2 alumnes.

.

La situació de no poder tenir un accés a la meva

sala de manera directa degut a que la meva

entrada a la sala no es pot fer servir,ja que hi ha un

aula desdoblada per la COVID, i tenir accés per la
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teulada de l’edifici, dificultava molt que els alumnes

poguessin venir sense que jo hagués d’anar a

cercar-los. Per mi no és gens pràctic, ja que es

perd molt de temps pujant i baixant alumnat a les

seves aules.

-Fer els informes d’intervenció,
informes psicopedagògics i

dictàmens dels alumnes avaluats.

Manca de temps per poder fer aquesta tasca en el

meu horari lectiu, degut a la demanda per avaluar

als alumnes.

-Participació de les jornades
d’orientació educativa i social.

On es varen presentar els

diferents protocols de la

conselleria i el nou protocol de

risc autolític.

-Participació a les reunions
tècniques de l’EOEP obligatòria per

normativa del SAD

S’han fet els primers divendres

de cada mes.

-Coordinació amb l’equip directiu del
centre

Un cop mensual hem fet

coordinació per poder posar en

coneixement el treball des de

Poder fer aquesta coordinació és molt positiu, ja

que d’aquesta manera hi ha una bona informació
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orientació i informar del alumnes

NESE i altres alumnes

vulnerables.

per poder atendre a les famílies i saber en què

moment del procés es troba cert alumnat.

Aspectes positius a destacar: 

- Malgrat les circumstàncies degut a la pandèmia, els esforços per part de tot el professorat per atendre les dificultats de tot

l’alumnat, ha estat molt positiu.

- La resiliència que tenen els alumnes quan encarem certes dificultats, ha estat tan sorprenent que ha fet que a nivell

personal, sigui el punt que més m’ha fet créixer i valorar aquest esperit de superació. Sobre tot pel que fa als alumnes més

vulnerables. Ha estat una lliçó a nivell personal i professional.

- La capacitat d’adaptació de tota la comunitat educativa al pla de contingència per la COVID, però sobre tot de l’alumnat que

ha estat en tot moment respectuós amb els altres i amb les normes. La meva admiració i el meu reconeixement és per tot

l’alumnat.

- Que per primera vegada, es faci coordinació mensual amb l’equip directiu ha estat molt positiu, ja que m’he sentit escoltada

en el meu treball i considero que és un treball que ha d’estar a l’abast de les persones que dirigeixen el centre educatiu per

poder dur endavant actuacions de suport amb l’alumnat o amb les famílies, tenint present aquesta informació, que

considero és rellevant.

Aspectes negatius:
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- Manca de temps per atendre les demandes derivades dels tutors o famílies degut a aquesta situació especial de pandèmia i

que he hagut de fer set guàrdies a les aules desdoblades.

Demandes de millora:.

- Adquirir altres proves d’avaluació psicopedagògica que ajudin a diagnosticar. Especialment de personalitat i del llenguatge.

- Poder disposar d’una entrada més pràctica a la meva sala, o al manco poder disposar d’un sistema exterior per poder obrir

la cristallera de la sala. A l’Hivern moltes vegades resulta impossible poder obrir des de fora de la sala.

8.4. Memòria orientació secundària

Actuacions Valoracions Propostes de millora

- 7 hores de guàrdies en 1r i 2n

ESO degut als desdoblaments

per la COVID

El fet d’haver fet guàrdies , ha suposat que el

meu treball s’hagi ressentit en quant l’atenció

individualitzada a alumnes, i sobre tot no haver

pogut fer sessions d’orientació a altres grups. 

Intentar en la mida de lo possible no agafar hores

d’orientació perquè la tasca a nivell d’atenció a

l’alumnat és prioritària , així com l’assessorament

a les famílies o tutors.
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- Realitzar la valoració

psicopedagògica i

intervencions amb l’alumnat

segons demanda de centre,

familiar i/o d’altres serveis

externs.

S’ha fet intervencions en 23 alumnes.

 

Més hores per poder acabar les demandes

pendents i poder fer un seguiment de l’alumnat

NESE.

-Introduir els alumnes NESE al

GESTIB i fer la butlleta d’estat.

S’ha introduït 2 alumnes d’IT i s’ha fet el canvi

de tipologia NESE a altre alumna que està a

espera d’informes d’USMIJ

Aquesta tasca, l’ha he fet des de casa per no

disposar de totes les hores d’orientació.

- Coordinació amb el PT del

centre 1 hora setmanal

En aquest espai, coordinem l’atenció que estan

rebent els alumnes NESE i actualitzem les

necessitats. Degut a la manca d’hores, hi havia

algunes setmanes que no hem pogut fer

aquesta coordinació.

Estaria molt positiu que a aquestes

coordinacions, poguessin participar alguns tutors

d’alumnes de suport per fer un segument i poder

orientar amb les pautes que ajuden a aquests

alumnes.

- Tutoria compartida amb 3

alumnes d’ESO.

L’experiència ha estat molt positiva. Encara que

ha estat molta feina, degut que aquest alumnes

son alumnes amb una problemàtica familiar i/o
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personal que ha fet que el seu seguiment a nivell

familiar hagi estat més intensiu. 

- Coordinació amb serveis

externs de la conselleria.

USMIJ, UTS de Sant Jordi, Santa

Eulali i Eivissa, CEPCA, gabinets

privats, psiquiatra.

Aquestes coordinacions son puntuals quan

tenim casos per coordinar i enviar informes i

informació rellevant. No tant a nivell d’UTS de

Sant Jordi, que ha estat 1 vegada al mes que

fèiem coordinació vía Meet.

Intentar el curs vinent, si la covid ho permet, que

aquestes sessions siguin presencials, ja que

moltes vegades, per mala connexió perdem

temps molt valuós.  

- Derivació a alumnes i famílies

a  altres serveis tant de

conselleria d’educació com

externes.

- 3 alumnes en seguiment per part d’UTS de Sant

Jordi.

- 1 alumna en seguiment per absentisme.

- 1 alumne derivat al CEPCA.

- 3 alumnes derivats a USMIJ, un d’ells a

EADISOC.

- 2 alumnes derivats al servei especialitzat en risc

autolític.

.

Poder dedicar més temps per valorar al alumnat,

ja que he vist que durant aquest temps de la

covid, ha augmentat la necessitat a nivell

psicològic d’una atenció més personal de

l’alumnat i la família.



59

-Atenció a famílies

S’ha atès a 10 famílies amb distintes finalitats. Bé

per demanda d’aquestes famílies, bé per

demanda meva directa per donar informes i

devolució de les intervencions fetes amb els fills.

Degut a la COVID, el accés a la meva sala, no és

prou recomanable per dur a les famílies. Han de

passar per la teulada de l’edifici.

- Derivació a la FP bàsica

S’ha fet derivació, així com donar suport al

procés d’admissió de la FP bàsica per 3 alumnes

del centre.

.

-Intervenció directa amb

alumnat per diferents

situacions personals o

demandes de tutor o família.

He fet intervenció puntual per assessorar a nivell

personal o acadèmic a 11 alumnes.

3 alumnes per assessorament acadèmic i

professional i 8 alumnes per problemàtica

personal i/o familiar.

És necessari més temps per poder atendre sense

limitació horària a aquest alumnat vulnerable.

Degut a les hores que tenia de guàrdia, moltes

vegades, en ple procés d’atenció havia d’aturar la

intervenció per poder anar a classe.

La situació de no poder tenir un accés a la meva

sala de manera directa degut a que la meva

entrada a la sala no es pot fer servir,ja que hi ha

un aula desdoblada per la COVID, i tenir accés per

la teulada de l’edifici, dificultava molt que els

alumnes poguessin venir sense que jo hagués
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d’anar a cercar-los. Això  és una situació que a

alguns alumnes incomoda i per mi no és gens

pràctic, ja que es perd molt de temps pujant i

baixant alumnat a les seves aules.

- Derivació i seguiment

d’ALTER

- S’ha derivat a 1 alumne a un ALTER, i s’ha dut a

terme tota la documentació i seguiment , així

com coordinació amb l’educadora social del

programa.

Aques alumne, es va donar de baixa a principi de

tercer trimestre.

.

-Coordinació amb el policia

tutor

S’han demanat xerrades de a funció d’aquesta

figura per als 1r ESO i s’ha demanat de manera

puntual una xerrada degut a un conflicte en 3r

ESO per parlar d’assetjament a les rels socials.

-Coordinació amb

l’ajuntament, i departament

d’igualtat

Com cada any, s’ha coordinat l’assistència al ple

infanto-juvenil dels nostres alumnes.
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També hem tornat a participar als microrelats

que cada any organitza l’Ajuntament pels

alumnes de 3rESO.

-1Sessió d’orientació

acadèmica i professional

a 2n, 3r i 4t d’ESO

Degut a la manca de temps, enguany només he

pogut fer una sessió d’orientació als grups, i he

passat un qüestionari online als de 4t per

orientar cap al batxillerat o FP.

El curs vinent, espero poder pasar com cada curs

el test més exhaustiu per a 4t d’ESO i fer l’atenció

individualitzada de cada any.

-Coordinació amb l’equip

directiu del centre

Un cop mensual hem fet coordinació per poder

posar en coneixement el treball des de

orientació i informar del alumnes NESE i altres

alumnes vulnerables.

Poder fer aquesta coordinació és molt positiu, ja

que d’aquesta manera hi ha una bona informació

per poder atendre a les famílies i saber en què

moment del procés es troba cert alumnat.

Aspectes positius a destacar: 

- Malgrat les circumstàncies degut a la pandèmia, els esforços per part de tot el professorat per atendre les dificultats de tot

l’alumnat, ha estat molt positiu.
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- La resiliència que tenen els alumnes quan encarem certes dificultats, ha estat tan sorprenent que ha fet, que a nivell personal,

sigui el punt que més m’ha fet créixer i valorar aquest esperit de superació. Sobre tot pel que fa als alumnes més vulnerables.

Ha estat una lliçó a nivell personal i professional.

- La capacitat d’adaptació de tota la comunitat educativa al pla de contingència per la COVID, però sobre tot de l’alumnat que ha

estat en tot moment respectuós amb els altres i amb les normes. La meva admiració i el meu reconeixement és per tots ells.

- Que per primera vegada, es faci coordinació mensual amb l’equip directiu ha estat molt positiu, ja que m’he sentit escoltada en

el meu treball i considero que és un treball que ha d’estar a l’abast de les persones que dirigeixen el centre educatiu per poder

dur endavant actuacions de suport amb l’alumnat  o amb les famílies, tenint present aquesta informació, que considero és

rellevant.

Aspectes negatius:

- Manca de temps per atendre les demandes derivades dels tutors o famílies degut a aquesta situació especial de pandèmia ja

que he hagut de fer set guàrdies a les aules desdoblades.

- No he pogut fer coordinació dels programes que feia anys coordinava per les xerrades a tota l’ESO. Tant del CEPCA com dels

programes des de salut. Esper que per pròxims curs, siga possible aquesta coordinació per poder atendre necessitats dels

adolescents i les famílies.



63

- No haver comptat amb la funció del personal de salut , infermera, dins el programa de CEPS ( promoció per la salut), que va fer

un treball important envers problemes d’alimentació que es varen detectar el curs passat.

Demandes de millora:.

- Adquirir altres proves d’avaluació psicopedagògica que ajudin a diagnosticar. Especialment de personalitat i del llenguatge.

9. ATRIBUCIÓ DE RESPONSABILITATS

CENTRES CONCERTATS

ELABORACIÓ Equip directiu.

APROVACIÓ Titular del centre.
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REVISIÓ Òrgan o òrgans establerts al seu Reglament de Règim Interior.

AVALUACIÓ Consell escolar2.

 

10. LLISTAT DE VERIFICACIÓ

A. Aspectes procedimentals

1. Ha estat elaborada per l’equip directiu SÍ NO

2. L’equip directiu l’ha elaborada tenint en compte les deliberacions i els acords del claustre, del consell escolar en
l'àmbit de les seves competències respectives

SÍ NO

3. Els aspectes educatius han estat aprovats pel claustre de professorat SÍ NO

2 Modificació a la LOMLOE. Disposició final primera. Modificació de la Llei Orgánica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l’Educació. f) Informar i avaluar
la programació general del centre que amb  carácter anual elaborarà l’equip directiu
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4. Ha estat aprovada pel consell escolar o pel titular del centre (centres privats concertats) Sí No

5. És avaluada pel claustre pel que fa als aspectes educatius i pel consell escolar en la resta d’aspectes SÍ NO

B. Contingut

Valorau si la Memòria inclou cada un dels apartats que figuren en els quadres i en quin grau s’hi troben reflectits segons l’escala
següent:

1. No consta

2. Consta però és poc clar

3. Consta i està formulat de manera clara i concreta

4. Consta i està formulat de manera clara, concreta i coherent amb les línies establertes en el PEC

1. Anàlisi dels objectius en relació amb la millora del rendiment acadèmic i
propostes de millora

1 2 3 4

2. Grau de compliment dels objectius de l’àmbit pedagògic, organitzatiu i
de gestió i propostes de millora

1 2 3 4

3. Valoració de l’organització general del centre 1 2 3 4

4. Valoració del Pla per a l’avaluació i el seguiment dels resultats
acadèmics

1 2 3 4

5. Valoració dels projectes institucionals i dels plans de centre
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5.1. Elaboració o revisió 1 2 3 4

5.2. Concreció per al curs actual 1 2 3 4

5.3. Plans i programes específics 1 2 3 4

6. Valoració del Pla de contingència 1 2 3 4

7. Conclusions i propostes de millora aportades per la comunitat educativa 1 2 3 4

C. Funcionalitat

Memòria anual

NIVELL 1 El centre realitza la Memòria anual d’acord amb els procediments establerts, encara que no hi ha evidències
de la seva funcionalitat

NIVELL 2 La Memòria parteix d’una anàlisi i valoració de la PGA plantejada a principi de curs i és el referent per a
l’avaluació interna del centre

NIVELL 3
La Memòria, a més de l’anterior, es difon entre els membres de la comunitat educativa i els òrgans de govern,
els de participació i els de coordinació del centre.

NIVELL 4 A més, s’han estabert mecanismes perquè les principals conclusions de la Memòria i les propostes de millora
formin part de la PGA del curs següent

X
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