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1. DIAGNÒSTIC INICIAL 
 

Anàlisi del context: 

La matrícula actual és de 650 alumnes  (525 CEIP PONENT / 100 CEIP NOU INCA). 
El claustre està format per un total de 46  mestres, un mestre de religió i 3 ATES (entre Ceip Ponent i  Ceip Nou d’Inca) 
 

2. PROPOSTES DE MILLORA A PARTIR DE LA MEMÒRIA 
 
2.1 MILLORES ASPECTES GENERALS 

 

PROPOSTES DE MILLORA ACCIONS A DUR A TERME RESPONSABLE TERMINI 
ESTAT 

SEGUIMENT 

Reunió famílies:Continuar amb innovació tecnològica (vídeo). 
Reorganitzar-la 

S’ha elaborat un guió comú per a tots els 
nivells amb temes a tractar conjuntament.  

Equip directiu Inici de curs  

Comptar amb l'opinió dels mestres del centre a l´hora d´assignar 
els càrrecs. 
Horari no tan fragmentat i que algunes sessions dels especialistes 
sigui dins l’horari de tallers 
Canvi significatiu d’horari (hores d’especialistes organitzades d’una 
altra manera) 

A final de curs es va dur a la CCP. S’han 
assignat tutories i càrrecs  amb criteri.  
A infantil, per qüestions de línia de centre, 
anglès i música, es fan fora de tallers. 
Horari donat a principi de juny. Els 
especialistes fan suports a nivells necessitats 
(es respecte que cada curs no tengui molts 
de referents de suport) 

Equip directiu Inici de curs  

Asignar les tutories el més prest possible (si és possible en es 
juny). 
Augmentar les hores damunt horari de coordinació. 

S’ha fet al juny.  
Una sessió de coordinació en horari lectiu 
per nivell i suport. S’amplia la coordinació de 
nivell a les exclusives. 

Equip directiu Inici de curs  

EXCLUSIVES: Dur a votació i consens.   
Som conscients que la tasca que es fa a infantil necessita de molts 
recursos ja que l’autonomia dels infants no és tanta com a primària. 
Però pensam que es destinen moltes hores de suport de mestres 
de primària a infantil i que hi ha també moltes necessitats de suport 
a primària 

Proposta consensuada per tot el claustre. 
Mestres de primària fan els suports a 
primària. Alguns mestres de suport, fan 
sessions a infantil. (s’han reduït els suports 
primària a infantil). Els horaris de suport són 
revisables, segons les necessitats. 

Equip directiu 
Suport 

Inici de curs  

Elaborar la nova programació per àrees seguint la proposta: blocs, 
objectius, continguts per trimestre, estàndards d’aprenentatge 
avaluables (competencials), indicadors  

Model programació donat al setembre Equip directiu 
CCP 
Claustre 

Inicic de curs  

El curs que ve iniciar-nos amb l’ús del quadern de mestres del 
GESTIB: assistència diària i notes 
Mantenir quadern de mestres 

Faltes i retards dels infants es passen cada 
dia al GESTIB (alguns cursos ja ho fan els 
infants mateixos). Notes trimestrals per 
GESTIB. Quadern del mestre (es iniciarem 
en alguna utilitat) 

Claustre 
Equip directiu 

Inici de curs  
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Poder programar a través de la plataforma del Gestib 
Tenir recursos necessaris per poder-ho fer ( tablets) 

No s’ha fet per ara Equip directiu 
Claustre 

  

A les actes hi ha de quedar registrat el procés trimestral del grup, 
evolució dels infants i fer propostes de millora i fer seguiment dels 
acords.  
A l’acta final de 3a avaluació les observacions han de ser clares i 
completes (per si un tutor/a no hi és el curs vinent poder tenir 
informació del grup) 
Entregar notes quan no hi ha infants (enguany per qüestions 
d’organització de cara al curs vinent, s’han hagut de donar abans i 
han coincidit portes oberts) 
Fer més reunions d’equip docent per tal de rendibilitzar més les 
sessions d’avaluació. 
Iniciar una avaluació més competencial a partir de les nostres 
competències de centre 

A la reunió de l’UOEP d’inici de curs amb el 
claustre s’ha informat de la importància 
detallar evolució, NCC de cada infant NESE. 
Posar al GESTIB reforç i/o ACI. 
 
 
Al calendari anual, s’ha tengut en compte. 
 
 
Al calendari anual, s’han destinat exclusives 
per a poder realitzar reunions d’equip docent. 
 
Iniciada a la formació 

Equip directiu 
Claustre i 
orientació 
 
 
 
Equip directiu 
 
 
Equip directiu 
 
 
Assessora CEP 
Coordinadora 
curs 
Claustre 

Inici de curs/ al 
llarg del curs 
 
 
 
 
 
Inici de curs 
 
 
Inici de curs 
 
 
Al llarg del curs 

 

Millorar el seguiment de les famílies que malgrat la cap d’estudis 
les hagi trucat no han fet la tutoria (són dues famílies). Intervenció 
PTSC 

  

Demanda PTSC /intervenció cap d’estudis 
altres en cas necessari 

Ha de ser el tutor/a que convoqui a les 
tutories de pare/mare 

Direcció 
PTSC/ tutors 

Al llarg del curs  

Posar en marxa el quadern del Gestib ( apartat de notes ) 
Utilitzar per passar les faltes d’assistència el Gestib 

Iniciat la part de passar faltes d’assistència 
i/o retards. 
 

Direcció 
CCP 
Claustre 

Al llarg del curs  

COMUNICACIÓ: 
Organitzar un horari per rebre els wasaps. Hauria de ser només de 
difusió. 
-S’ha de revisar document que trobam a registres 18-19  (hi ha 
repeticions). Clarificar carpetes. 
Intranet: hauríem de canviar MP0… per noms 
Blocs: classroom per convidar a les famílies i només poder veure 
les fotos les ques siguin del grusió. 
-Llevar les safates de la sala de mestres com a eina de 
comunicació , ja que no l’empram gaire. Normalment via wassap, 
correu, drive. 
-Cercar una altra alternativa, canviar el Blog per una App més 
moderna (classdojo…) 
-És necessari mantenir els blogs? 

S’han fet wasaps per cicles i a cada cicle hi 
ha un membre de l’equip directiu. (No és de 
difusió).  El cap de setmana no s’envien 
comunicats. 
Al llarg del curs es revisaran els registres per 
organitzar les carpetes. 
Es segueixen amb els blogs 
 
Les safates de la sala de mestres s’empren 
com a eina individual dels mestres que la 
tenen (sobretot especialistes) 

Equip directiu 
Coordinadors 
(CCP) 
TIC/ PMC 
 
 
Tutors/suport 

Al llarg del curs  

- Tenir clar un claustre el primer dia de curs per poder començar a 
treballar des del primer dia. ( horaris, agrupaments, especialistes, 
ubicació de les aules...)  Que els mestres nous tenguin una visió 

Tutories assignades al juny 
Coordinadors a inici de setembre 
Especialistes assignats al cicle (inici 

Equip directiu Inici de curs  
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general del funcionament del centre.  
- Deixar per més endavant les explicacions de documentació ( 

qualitat, drive…) 
 

setembre) 
Calendari setembre (reunions funcionament 
centre, metodologia, traspàs informacions, 
comissions tallers…) 

OBSERVACIÓ ENTRE IGUALS: 
-Seguir amb observacions entre iguals el curs que ve.  A principi de 
curs, elaborar horari de les observacions (trimestrals) 
-No haver d’emplenar tan de papers 
-Més facilitat per coordinar horaris. 
-Facilitar la coordinació dels horaris d’observació. 
-Aprofitar els suports que tenim a l’aula per fer l’observació.  

 
Primer trimestre: es passarà calendari per fer 
OEI (dues al llarg del curs). Es donarà temps 
per a fer un bon feedback. (s’ha esperat a 
tenir la primera reunió amb la UIB de dia 4-
10-19) 

 
Equip directiu 

 
Al llarg del curs 

 

FORMACIÓ: 
El ponent que vengui al centre a les primeres sessions de la 
formació per tal de poder treballar amb més temps. 
-Reforçar més el treball competencial a les aules abans de passar 
a l’avaluació competencial. 
-Ser molt més concrets. 
Proposar-mos objectius per sessions.  
Tenir més assessorament d’experts.  
Fer una banc de recursos ( TASQUES COMPETENCIALS) 
 

 
Ponent: Tomeu Castell (calendari a inici de 
formació) 
  
 
 
Dos objectius clars i concrets 
 
Informat el claustre a inici de curs 

 
Assessora del 
CEP 

 
Inici de curs 
(organització) 
 

 

Informar al claustre del tema econòmic quan s’informa al C. Escolar Nadal i final de curs 
Al llarg del curs escolar, a reunions 
informatives i/o claustrs es va informant 

Equip directiu Al llarg del curs  

INSTAL.LACIONS: 
- Millorar relació amb serveis de l’ajuntament 
- Augmentar contenidors de paper 
- Ampliar llocs de jocs al pati nou 
- Elaborar calendari de jocs de pilota i disminuir-lo 
- Posar unes teles-ombracle a terrassetes 
- Un pati lliure de pilotes per fomentar els jocs tradicionals 
- Arreglar les persianes. 

 
 
A final de curs i inici de setembre s’ha 
demanat per escrit l’augment de 2 
contenidors de paper i 2 d’envasos. 
A primària ja tenen dies de pati lliure de 
pilotes 
Tendals  infantil: al llarg del curs s’intentarà 
posar ombra a terrassetes  

Equip directiu 
CCP 
Claustre 

Al llarg del curs  

MICROXARXA MATEMÀTICA: 
Compartir més amb el claustre. 
Crear la comissió de matemàtiques 

S’ha creat la comissió de matemàtiques  
Quan es facin visites, fer claustre o reunió 
informativa per a compartir 

Equip directiu Al llarg del curs  

EMERGÈNCIES: 
Elaborar un pla nou d’emergència per incloure aules noves. De 
cara al curs que ve, realitzar un simulacre. 

Elaborat al setembre Equip directiu 
PMC 

Primer trimestre  
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AUTOAVALUACIÓ DEL CENTRE: 
 
Properes accions previstes i recomanacions: 
Si la persona que s'incorpora al llarg del curs és tutor serà el tutor 
de nivell i la cap d’estudis qui li farà l'acollida i en cas que sigui no 
tutor serà el coordinador de cicle, a més de la cap d'estudis  
- A l'acta d'avaluació constarà el nivell curricular de l'alumne NESE.                                                                                                                                                                                                                 
- Concretar molt pel curs vinent el pla de formació  
- Concretar molt quina línea de centre volem per d'aquí a 4 anys , 
amb actuacions molt concretes a cada pla anual. 

    

SUGGERIMENTS DE LES ENQUESTES 

Suggeriments alumnes: 
 

Tots els suggeriments estan tractats a la 
memòria 18-19 

   

Suggeriments personal no docent: 
 

Tots els suggeriments estan tractats a la 
memòria 18-19 

   

Suggeriments famílies: 
 

Tots els suggeriments estan tractats a la 
memòria 18-19 

   

Suggeriments mestres a les enquestes: 
 

Tots els suggeriments estan tractats a la 
memòria 18-19 
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3. OBJECTIUS I ACTUACIONS DE QUALITAT: PLA ANUAL = Nou pla estratègic, objectius del PIP 
 

ÀMBIT LÍNEA 
ESTRATÈGICA 

OBJECTIU INDICADOR META CURS  
21-22 

CURS 

19-20 

ACCIONS RESPONSABLE 

Pedagògic Consolidar línea 
metodològica 
del centre 
Treball 
cooperatiu 
-Projectes 
-Educació 
emocional  

 

1. Millorar l’avaluació 
per competències del 
ceip  Ponent.: SOM , 
CONVIVIM,, ENS 
COMUNICAM 

% de cursos 
que utilitzen 
informe 
competencial 
del CEIP 
Ponent 

100% 75% Elaborar descriptors 
Elaborar informe competencial 
Curs de Formació 
Fer claustres pedagògics 
Aplicació a l’aula d’activitats 
competencials i enriquides 

Equip 
directiu 
Claustre 

2. Programar activitats  
competencials de 
matemàtiques 
manipulatives. 

% cursos que 
programen  

100% 75% Unificar les matemàtiques amb 
especialistes de l’àrea (infantil i 
primària). 
Fer un taller de matemàtiques per les 
famílies. 
Montar l’aula de mates. 
2 mestres per aula . 

Alumnat Anàlisis 
necessitats dels 
alumnes 

3.Optimitzar i Millorar 
els suports a l’aula I la 
inclusió de l’alumnat  

Nombre de 
sessions a la 
setmana amb 
suport o 
desdoblaments 

1 sessió 
al dia 

1 sessió 
al dia 

Mensualment a les reunions de diàleg 
pedagògic fer seguiment dels acords i 
compromisos, establir un ordre del dia 
amb les temàtiques mensuals. 
Roda de tutors 
Reunions d’equip de suport. 
Funcions del co-tutor. 
Elaborar un horari de distribució d’espais 
visible a la sala professors i direcció. 
  Dur a terme  l’avaluació psicopedagògica 
dels alumnes que tenen demanda  
entregada 
Assessorar, orientar, compartir… amb els 
mestres i famílies 
Dur endavant el seu pla d’actuació 
(continuar amb la prevenció  problemes 
en la lecto escriptura) 
Coordinació amb serveis externs 
Elaboració del pla d’actuació 
les programacions inclouen els indicadors 
esblerts 

Equip 
directiu 
claustre  
Equip de 

suport 
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Elaborar materials diversificats per a tot el 
grup d’aula (d’ampliació i de reforç) 

4. Millorar el rendiment 
acadèmic 

.% de cursos 
que superen la 
mitjana de les 
illes 

100% 90% Treballar i avaluar competencialment. 
Seguiment de la línia pedagògica 
marcada al centre: aprenentatge 
cooperatiu/ línia de mates 
manipulativa/tallers/ assemblees/projecte 
comú de centre/ aprenentatge servei. 
Treball interdisciplinar a partir de 
projectes. 
Treball en sessions sistemàtiques en les 
àrees de llengües i matemàtiques, amb 
l’objectiu d’assolir conceptes per després 
poder generalitzar 
Millorar la competència lectora mitjançant 
la lectura a l’aula amb el projecte lector 
Millorar la competència matemàtica amb 
dos mestres per aula (sessions mates 
manipulatives). 
Establir roda de tutors amb l’orientador 
per millorar i assessorar per atendre a tota 
la diversitat de l’aula. 
Seguiment dels acords presos 

Organitzaci
ó 

Millorar la 
coordinació / 
comunicació 
entre iguals 

5.Augmentar el 
nombre  de parelles 
d’observacions entre 
iguals 

Nombre de 
parelles  

100% del 
claustre 

90%  Potenciar la figura dels coordinadors. 
Establir un calendari d’observació entre 
primària i infantil. 
Consensuar el protocol d’observació. 

Equip 
directiu 

Recursos Millorar 
l’Optimització els 
espais del 
centre 

6. Augmentar els 
espais del centre com 
espai educatiu 

Nombre 
d’espais 
educatius 

 2 espais 
(cuina i 
mates) 

Creació de l’aula taller de mates i taller de 
cuina. 
Ambientalització de hall, passadissos.. per 
a l’aprenentatge i poder fer més 
desdoblaments. 
Espais de trobada fora de les aules per a 
la relaxació, lectura ( rodes) 

Equip 
directiu 
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Comunitat 
educativa 

Millorar la 
participació de 
les famílies 

7..Augmentar la 
participació de les 
famílies 

 Nombre 
d’activitats que 
cada trimestre 
que hi participen 
les famílies. 

2 cada 
trimestre 

1 activitat 
cada 

trimestre 

Informar dels tallers a totes les famílies i 
fer una planificació via pare delegat. 
Reunions amb AFA. 

Claustre  
Famílies  
Personal 

no 
docent 

Elaborar 
estratègies 
organitzatives 
que impliquin 
participació dels 
integrants de la 
comunitat 
educativa 

8.Augmentar les 
dinàmiques  

Nombre de 
dinàmiques 

2 cada 
trimestre  

1 
dinàmica 

cada 
trimestre 

Dinàmiques de claustre i de famílies 
(reunió col·lectiva) 
Participació de tot el claustre en els 
claustres pedagògics. 
Participació en activitats de centre de les 
famílies 
Continuar potenciant el delegat d’aula. 
Participació de personal no docent en la 
dinàmica de funcionament del centre. 

Relació 
amb 

l’entorn 

 Dinamitzar 
Aprenentatge -
servei 

9.Millorar les activitats 
d'aprenentatge - servei 

Nombre 
d’activitats  
realitzades en 
l’entorn: 
Aprenentatge 
servei 

5 durant 
tot el curs 

1 activitat 
cada 

trimestre 

 Reunió amb l’ajuntament o servei. 
Planificació del projecte APS. 
Coordinar reunions amb la directora del 
programa de l’Ajuntament quan monitors 
de temps lliure 
Distribuir els monitors de l’ajuntament 
(venen cada divendres) 
Elaborar un horari i activitats per a ells 
Propiciar la seva inclusió dins el centre 
Programar activitats amb l’escola 
d’infants  Toninaina, Padrins i padrines de 
la residència Grup 55, residents de Joan 
XXIII 
Participar en les Activitats 
desenvolupades per serveis externs com: 
policia tutor, policia vial, guàrdia civil tutor, 
departament de cultura de l’ajuntament, 
biblioteca municipal, etc. 

Equip 
directiu 
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4. ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE 
 

4.1. CALENDARI,HORARIS AULES I MESTRES: 
Inclòs dins del (GESTIB). 
 
4.2. CRITERIS PEDAGÒGICS PER A L’ELABORACIÓ DELS HORARIS. 

 
Aquest curs es realitzaran sessions  de 50 minuts  i 20 minuts cada dia d’assemblees ( per conversa, lectura i quadern de les emocions). 
L’horari lectiu serà de 9:00 a 14:00 h. A excepció de dia 12 de juny ( Portes obertes per a famílies) que serà de 9:00h. a 12:00h. i de 17:00h. a 19:00h. 
El professorat romandrà a l’aula a les 8:55. 
 

Cicle Infants 

 
Realització d’un horari d’adaptació la primera setmana de classe en el mes de setembre pels alumnes de 3 anys, mantenint l’ho rari normal per a les 
famílies que no puguin seguir l’horari flexible d’adaptació. Els grups es faran una vegada hagin acabat el període d'adaptació. El grup de 3 anys d’Escola 
nova es mantindrà sense variacions. 

 
- Tallers (dirigits): Línia A (dimarts i dimecres) / Línia B (dijous i divendres)  
- Treballar la lectoescriptura i matemàtiques amb grups desdoblats. Taller de llenguatge desdoblats. 
- Mantenir dues sessions de psicomotricitat per als alumnes de 3, 4 i 5 anys. 
- Dues sessions d’anglès  a l’etapa d’educació infantil 
- Organitzar els horaris tenint en compte l’ús de l’aula de psicomotricitat per part del fisioterapeuta. 
- Realitzar religió catòlica als alumnes de 3,4 i 5 anys d’infantil (El primer trimestre a 3 anys es farà la professora de religió fent suport) 
- Distribuir els espais i  temps per atendre als diferents grups per part dels  especialistes. 
- El projecte serà la base d’aprenentatge. En ell s’inclourà la filosofia, treball cooperatiu ,... 
- Una sessió setmanal, per nivell, per treballar tallers de lliure circulació. 
- La sortida del cicle d’infants serà a les 13:50 h.  
 

Educació primària 
 

- Respectar,sempre que sigui possible, les primeres hores per les àrees instrumentals. 

- Proporcionar sessions lectives per poder realitzar les diferents tasques i  responsabilitat dels encarregats de material, coordinadors de cicles, 
convivència i altres com coordinadors de projectes, plans, etc… 

- Planificar l’horari dels mestres per a realitzar substitucions i reforç/ampliació. 

- Distribuir la vigilància del pati en dos grups (col·locant els mestres a les zones més conflictives) pati nou pels alumnes 4t, 5è i 6è .pati vell 3r,2n i 
1r de primària. 

- Tallers/ ambients:darrera sessió i per cicle (1r i 2n dilluns/ 3r i 4t dijous/  5è i 6è) 
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- Primer de primària període d’adaptació a la nova etapa (racons, assemblea...). Continuam aquest  curs amb la transició i per tant, es seguirà la 
metodologia d’infantil, per arribar a la metodologia de primària al segon i tercer trimestre). A primer, es treballarà de manera sistemàtica la 
lectoescriptura i conceptes matemàtics 

- Taller de matemàtiques: dues sessions seguides de treball amb material didàctic a l’aula específica de matemàtiques (nova creació). Els mestres 
especialistes (Esperança, Marilén i Jaume) juntament amb els tutors, treballaran el bloc de nombres i operacions, resolució de problemes. A les 
altres sessions, els tutors/es seguiran la mateixa metodologia i treballaran els altres blocs matemàtics connectant-los amb el que es fa al taller de 
matemàtiques. 

 
Altres 
 

- Marcar calendari reunions suport (setmanalment i en dimarts es reuneix l’orientadora, el PTSC, coordinadora de suport, coordinadora infantil i cap 
d’estudis). En horari d’exclusiva s’han marcat dies de reunió, per una part equip de suport d’infantil i per altra part el de primària (un cop al mes 
amb cada etapa). 

- Elaborar roda de tutors (veure calendari anual)  
 

4.3 PERIODICITAT I ORGANITZACIÓ DE LES ENTREVISTES INDIVIDUALS I REUNIONS COL·LECTIVES AMB LES FAMÍLIES 

 

- Dilluns de 14 a 15:15h  serà el temps  de dedicació per entrevistes individuals amb les famílies. Serà el tutor/a que citi a la família.Si un pare o 
mare necessita tutoria, la sol.licitarà via agenda. 

- Reunions col·lectives:  es duran a terme a principi de curs. 24 de setembre (4 i 5 anys,6è); 25 de setembre (1r,2n, 5è); 26 de setembre (3r, 4t) 
- Entrega de notes via Gestib els tres trimestres. El segon i tercer trimestre, s’establirà calendari de tutories per tal de comentar els resultats 

acadèmics de cada infant. (veure calendari anual). 
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4.4 MESURES PER L’OPTIMITZACIÓ I APROFITAMENT DELS ESPAIS COMUNS 
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4.5 CALENDARI REUNIONS I AVALUACIÓ 

 



 

PGA CURS 2019 - 2020 

4.6 TORNS DE PATIS 
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5. ESTAT DE LES INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS 
 
Instal·lacions en bon estat. 
Ombra al pati nou (s’ha fet un porxo per tal de tenir ombra) 
 

6. PLA DE FORMACIÓ 
 

FORMACIÓ INTERNA 

Denominació del curs Dates i horari 
Característiques i 

observacions 
Avaluació Eficàcia 

Formació en el SGQ 
 
 

Horari lectiu 
Setembre  

3 h la gestió de qualitat 
Coordinadora qualitat 
Obligatori professorat novell 

1-Que els mestres guarden registres en 
suport informàtic 
2- Que els mestres cerquen la 
documentació a l’intranet del centre. 

75% de mestres 

FORMACIÓ EN  CENTRES 

AVALUACIÓ COMPETENCIAL 
OBJECTIUS:  
-Aprofundir, treballar i avaluar  les 
competències de centre, fent 
transferència a l’aula. 
-Dinamitzar el banc d’activitats 
enriquides i tasques competencials, 
compartir experiències. 

 

Dimecres de 
15:00  a 17:00h 

Avaluació 
 

1- Avaluació competències de Ponent. 
Elaboració informe competencial per a 
les famílies i alumnes. 

Informe elaborat 

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA  

primària - secundària 
pendent d’iniciar Pendent   

7. PLA D’AUTOAVALUACIÓ I OBSERVACIÓ ENTRE IGUALS 

Veure graella apartat 10 

  



 

PGA CURS 2019 - 2020 

8. PROGRAMACIÓ SORTIDES, VISITES I FESTES (de totes les activitats programades es realitzarà un full de seguiment) 
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9.ENCARREGATS, COORDINADORS I ALTRES 
 

COORDINADORS CICLE INFANTS: Catalina Guardiola Mascaró 
PETITS: Joana Buades 
MITJANS: Jaume Llobera 
GRANS: Esperança Bisquerra 
Equip de Suport: Antònia Vallespir 

 

EMERGÈNCIES Cap d’emergències: Nico López 
Coordinador Planta alta: 

● Part vella: Prof. Que està més a prop de l’escala vella 
● Part nova: Prof que està més a prop de l’escala d’emergència) 

Coordinador Planta Baixa: Cati Bel (Part vella). El personal de suport que està més a prop de pavelló 

(part nova) 
P. Auxilis: Maria Vivancos 
Responsables portes: Conserge 

 

MATERIAL Primària: Mª Jacoba Ximelis i Nicolás López 
Infantil: Caty Bel Navarro - Cati Guardiola 

 

INVENTARIS Aules ordinàries: Tutors/es   
Aules no ordinàries: Els que realitzen la docència i/o tasques en aquests espais 
Psico-Ed. Física: Fran Orellana / Xisco Delacio 
Música: Maria Magdalena Riera  
Equips informàtics: Fran Orellana 
Cuina Menjador: Encarregat empresa 

 

CONTROL MANTENIMENT i 
CORRECTIUS 

Equips informàtics i audiovisuals: Fran Orellana  
Equips emergència:Nicolás López 
Resta: Nico López / Toni Capó 
Avís Correctiu centre: Conserge i Fran Orellana   
Neteja: Personal neteja 
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CCP (Equip impulsor, equip de 
millora) 

Nico López, Marga Coll, Antònia Vallespir, Caty Bel Navarro, Cati Guardiola, Joana Buades, Esperança 
Bisquerra, Jaume Llobera, Catalina Martorell, Marita Calafell  

 

Comissió tallers matemàtics Àgueda Cresencio, Esperança Bisquerra, Marilén Dethorey i Jaume Llobera 

 

ALTRES Farmaciola: Toni Capó 
TIC: Fran Orellana 
CCP(secretari): Marita Calafell/ Marga Coll 
Representant CEP : Marga Coll 
Biblioteca: Jaume Llobera / Antònia Vallespir 
Comissió ecoambiental: Antònia Dols 
Coordinador PIP: Marga Coll / Caty Bel Navarro 
Coordinador Programa de millora: (SGQ): Marita calafell 
Centre col·laborador de la UIB: Marga Coll 
Comissió convivència: Marilén Dethorey 
Agent coeducació: Marilén Dethorey 
Programes internacionals: Teresa Román 
Normalització Lingüística i Pla lector: Maria Jacoba Ximelis 
Instal.lacions: Toni Capó 

 

 
  



 

PGA CURS 2019 - 2020 

10. PLA PER A L’AVALUACIÓ, SEGUIMENT I VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS 
 

Es duran a terme tres avaluacions més una ordinària en les dates següents: 
 

AVALUACIÓ DATES 

AVALUACIÓ INICIAL Primeres setmanes de setembre (8, 9, 10 octubre sessions) 

PRIMERA AVALUACIÓ 11 setembre a 20  de desembre. Entrega notes via Gestib 

SEGONA AVALUACIÓ 8 de gener a 8 abril. Entrega notes amb tutoria amb les famílies. Via Gestib 

TERCERA AVALUACIÓ 20 abril a  19 de juny. Tutoria amb les famílies. Via Gestib 

ORDINÀRIA Aquesta serà la nota final que constarà a les actes de final de cicle, a més s’inclourà la promoció o no del 
alumnes al cicle següent. Es tendrà en compte els criteris de promoció que figuren en el PEC DC050101. 

 
A final de cada trimestre, l’equip directiu juntament amb la coordinadora de qualitat, faran el seguiment del procés PR0204 Avaluació, d’acord amb el 

diagrama de flux i  es realitzarà l’avaluació dels diferents registres i informe control. S’efectuaran les corresponents accions correctives (AACC) i accions 
preventives (AAPP), per tal de complir amb els indicadors marcats. 

A les sessions d’avaluació a més de fer anàlisis dels resultats es prendran acords i es farà el seguiment d’aquests. Els resu ltats es duen a cicles perquè 
es faci valoració i millores. 
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EL Pla anual (PIP) inclou objectius amb els seus indicadors de resultats acadèmics, que també es farà seguiment trimestralment. 
 

OBJECTIUS ACCIONS INDICADOR TERMINI 
ESTAT 

SEGUIMENT 

AVALUACIÓ INICIAL 

Detectar el grau de 
desenvolupament de les 
competències bàsiques 

Adequar programacions i currículum. 
Modificar graella (una per pàgina web amb continguts 
trimestrals i l’altre amb els estàndards d’aprenentatge 
Adoptar mesures (nese i repetidors /elaborar pla de 
repetidors/ PAI en cas necessari) 

90% programacions 
inclusives 

Al llarg del primer 
trimestre 

 

AVALUACIÓ D’APRENENTATGE 

Detectar els resultats (comparant 
nivell/ illes) 
Gestib /Sedeib 

Valorar els resultats de tots els alumnes (ordinaris, NESE, 
repetidors) / nivells i cicle  

85% alumnes aproven 
totes les àrees i estan 
en la mitjana 

Al llarg del curs  

Prendre decisions i mesures 
adients per a millorar resultats 
competencials 

Establir mesures i arribar a acords per escrit per a millorar 
resultats (p.e. desdoblaments, suports, microhabilitats, 
dinàmiques, clima, ..)/ estàndards avaluables 
Reunions d’equip docent/ actes d’avaluació 

90% de grups es fa 
seguiment dels acords 
presos 

Al llarg del curs  

Promocionar iniciatives 
pedagògiques de recerca i 
innovació  

Projectes, treball cooperatiu amb sessions sistemàtiques  Al llarg del curs  

Implementar les bones pràctiques 
educatives que determinen la 
millora de la pràctica docent 

Compartir entre els mestres bones pràctiques 6 claustres pedagògics  Al llarg del curs  

Realitzar coordinació amb 
secundària per tal d’establir línies 
metodològiques, currículum i 
avaluació 

Formació de competència lingüística centres adscrits als 
IES d’Inca (Berenguer d’Anoia i IES Inca) 
 

 12h de formació més la 
tasca a desenvolpar 

Al llarg del curs  

AVALUACIONS EXTERNES 

IAQSE matemàtiques 3r Proves competencials de matemàtiques aplicades als 
mateixos grups que ara fan 4t 

Per damunt de la 
mitjana 

Curs passat Tancat 
 

Valorar els aprenentatges dels 
alumnes a nivell competencial 

Proves competencials de les àrees de llengües, 
matemàtiques i anglès. 
Taller de matemàtiques 
Participació a la microxarxa de matemàtiques del PIP. 

Mitjana Calendari 
conselleria 

 

Eina autoavaluació i 
coavaluació 

Cercar evidències de l’àmbit 1,2, 3 100% de l’àmbit passat 
amb PM i PF 

Febrer  

Observació entre iguals Fer parelles per observació 
Feedback 

2 observacions mínim al 
llarg del curs  

Trimestral  
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ANNEXOS 
 

F.1 OBJECTIUS PROPOSATS PER AL CURS EN RELACIÓ AMB EL RENDIMENT ACADÈMIC DE L’ALUMNAT 
 

QUANT A PROMOCIÓ I TITULACIÓ 

 OBJECTIUS PROPOSATS INDICADORS D'ASSOLIMENT ACCIONS /MESURES CONSECUCIÓ RESPONSABLES 

1. Mantenir el nombre d’infants que 
promocionen d’etapa 

Nombre d’alumnes que promocionen a 
ESO 

Desdoblaments per atendre millor als infants, 
atenció més individualitzada 
Treball de mínims/diversificació d’activitats 

Equip directiu 
Mestres 

2. Aplicar mesures de prevenció de 
repetició el més aviat possible (2n 
trimestre) informant a les famílies 

Número de repeticions observades al 
2n trimestre 
Nombre de fulls de tutoria signats per 
pare-mare 

Mesures acordades i marcades als plans de 
repetició 
Citacions de famílies a tutoria 

Tutor, suport, equip 
docent 

 
QUANT A RESULTATS GLOBALS PER ASSIGNATURES I GRUPS 

 OBJECTIUS PROPOSATS INDICADORS D'ASSOLIMENT ACCIONS /MESURES CONSECUCIÓ RESPONSABLES 

1. Realitzar seguiment trimestral dels 
resultats obtinguts en les diferent 
matèries/àrees 

GESTIB (una vegada per trimestre) Reunions de nivell i especialistes. 
Propostes de millora i acords que se’n treuen 
de les reunions 

Equip docent 
Cap d'estudis 

2. Realitzar reunions d’equip docent per tal 
de millorar resultats i clima aula. 

Calendari anual (a més de les que 
puguin sorgir) 

Reunions d’equip docents al calendari anual. Equip docent 
Cap d’estudis 
Orientació 

3. Implicar a l’orientadora per tal 
d’assessorar, orientar, impulsar 
estratègies, mesures per a millorar 
resultats acadèmics. 

Millora de resultats amb les mesures 
aplicades 

Mesures, estratègies que es duen a terme 
proposades per l’orientadora. 

Orientació 
Equip de mestres 
Cap d’estudis 

4. Comparar els resultats entre els grups 
del mateix nivell i illes (SEDEIB) 

SEDEIB (una vegada per trimestre) Reunions de nivell i especialistes. 
Propostes de millora i acords que se’n treuen 
de les reunions 

Equip docent 
Cap d'estudis 

5. Millorar els resultats en matemàtiques i 
de llengües.  

Millora dels resultats de matemàtiques 
i de llengües respecte al curs passat 

Treball amb materials didàctics 
(matemàtiques manipulatives) a l’aula de 
mates amb especialistes i tutor. 
Treball sistemàtic. Treball pla lector a les 
sessions establertes a l’horari dels grups. A 
infantil, potenciar la comprensió oral i 
expressió oral mitjançant la lectura de contes. 

Direcció 
Equip mestres 
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QUANT A RESULTATS DE L’ALUMNAT QUE REPETEIX CURS 

 OBJECTIUS PROPOSATS INDICADORS D'ASSOLIMENT ACCIONS /MESURES CONSECUCIÓ RESPONSABLES 

1. Superar els objectius mínims del nivell 
que estan cursant, millorant la seva 
autoestima. 

Notes trimestrals (una vegada per 
trimestre) 

Sessions d’avaluació Tutor 
Cap d'estudis 

2. Fer un seguiment de la seva evolució 
tenint en compte el seu pla de repetició. 

Pla de repetició (cada trimestre) Seguiment  del Pla de repetició  Cap d'estudis 

3. Realitzar demanda de l’alumne 
repetidor si no assoleix els objectius 
mínims i haver esgotat totes les 
mesures de suport 

Demandes realitzades en alumnes 
repetidors 

Intervenció de l’orientador Equip docent/tutor 
orientador 
equip suport 

 
QUANT A RESULTATS DE L’ALUMNAT AMB ACNS I AMB ACS 

 OBJECTIUS PROPOSATS INDICADORS D'ASSOLIMENT ACCIONS /MESURES CONSECUCIÓ RESPONSABLES 

1. Realitzar les adaptacions significatives 
partint del seu NCC per aconseguir un 
màxim rendiment en el procés 
d’ensenyament-aprenentatge 

Totes les adaptacions realitzades en 
el termini( primer trimestre) 
 
 

Programacions inclusives 
Coordinació suport-tutors 
Coordinació tutor-suport-UOEP 
 

Equip docent 
Equip directiu 
Equip suport 
EOEP 

2. Elaborar les adaptacions d’accés per tal 
que l’alumnat pugui accedir al 
currículum del seu grup. 

Totes les adaptacions realitzades en 
el termini( primer trimestre) 
 

Programacions inclusives Coordinació 
suport-tutors 
Coordinació tutor-suport-UOEP 

Equip docent 
Equip directiu 
Equip suport 
EOEP 

3. Realitzar el suport dins l’aula ordinària, 
manco casos greus de llenguatge. 

Totes les hores de suport duites a 
terme dins l’aula 
Suports fora de l’aula 
 

Parella de tres (primària) 
Coordinació suport-tutors 
Atenció dels alumnes amb problemes greus 
de llenguatge fora de l’aula per millorar parla i 
augmentar autoestima 
 
 

Tutor/suport 
Equip directiu 
Especialista  
Orientació 

4. Realitzar els suports fora de l’aula 
ordinària en els casos greus de 
llenguatge. 

Seguiment dels resultats  
Especialistes- UOEP 

Atenció dels alumnes amb problemes greus 
de llenguatge fora de l’aula per millorar parla i 
augmentar autoestima 
Facilitar els espais 

Tutor/especialista/ 
EOEP 
Equip directiu 

5. Elaborar materials diversificats per a tot 
el grup d’aula (d’ampliació i de reforç). 

Seguiment del material emprat 
 

Material de llengües i matemàtiques Tutor/ equip de suport 

6. Millorar la coordinació de l’equip docent 
que atén els alumnes que tenen 
adaptació (significativa/ d’accés), 
realitzant reunions de tot l’equip per tal 
de millorar l’atenció de l’alumnat 

Calendari de reunions 
Coordinació entre tutors/mestres amb 
els especialistes de suport 
Coordinacions orientador-tutors-
especialistes (roda de tutors) 

Reunió inicial amb l’equip de suport i equips 
docents 
de tots els grups per tal d’explicar les 
necessitats 
concretes de tots els alumnes. 
Reunions periòdiques de seguiment al llarg 

Direcció 
Orientació 
Equip suport 
Tutors-especialistes 



 

PGA CURS 2019 - 2020 

del curs entre el referent de suport i l’equip 
educatiu de cada 
nivell. 
Revisió trimestral de la distribució dels 
suports. 
Coordinació del centre amb els suports 
externs. 

 
QUANT A DISMINUCIÓ ABSENTISME ESCOLAR 

 OBJECTIUS PROPOSATS INDICADORS D'ASSOLIMENT ACCIONS /MESURES CONSECUCIÓ RESPONSABLES 

1. Actuar davant casos d’absentisme 
escolar, col·laborant amb el PTSC i les 
famílies 

Nombre de protocols iniciats i l’estat 
en què es troben 

Protocol d’absentisme Cap d’estudis 
Tutor 
PTSC 

2. Fer seguiment dels alumnes que 
presenten absentisme puntual 

Faltes d’assistència diàriament al 
GESTIB 

Intervenció del tutor/ cap d'estudis/ PTSC Tutor/ cap d’estudis/ 
PTSC 

 
QUANT ALS RESULTATS DE L’AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA 

 OBJECTIUS PROPOSATS INDICADORS D'ASSOLIMENT ACCIONS /MESURES CONSECUCIÓ RESPONSABLES 

1. Analitzar resultats d’IAQSE de 
metodologia matemàtica que han 
realitzat els infants de 4t al llarg de tres 
cursos 

Resultats  metodologia matemàtica Reunió claustres per compartir resultats Comissió 
Cap d'estudis 
Professorat 

2.  Passar les proves IAQSE de 6è de 
primària (maig) (si es convoquen) 

Proves IAQSE de les diferents àrees 
(llengües, ciències) 

Prova de Conselleria Comissió 
Cap d’estudis 

 
QUANT A L'AVALUACIÓ, SEGUIMENT I VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS 

 OBJECTIUS PROPOSATS INDICADORS D'ASSOLIMENT ACCIONS /MESURES CONSECUCIÓ RESPONSABLES 

1. Introduir els resultats acadèmics de 
cada trimestre al GESTIB i comparar al 
SEDEIB 

Comparativa i fer anàlisi dels resultats 
entre nivells (una vegada per 
trimestre) 

Reunions trimestrals per valorar els resultats Equip docent 
Cap d'estudis 

2. Realitzar avaluació inicial per detectar 
punts febles de les àrees troncals i 
partir dels coneixements previs 

Comparativa per nivell dels resultats 
de l’avaluació inicial de les àrees 
instrumentals, tenint com a punt de 
partida els resultats del juny passat. 

Avaluació competencial inicial Tutors/ cap d'estudis  

3. Realitzar sessions d’avaluació 
productives, proposant millores i 
arribant a acords que han de tenir 
seguiment 

Sessions d’avaluació trimestrals 
(una vegada per trimestre) 

Replantejament del procés ensenyança-
aprenentatge per a millorar 

Equip docent 
Cap d'estudis 
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QUANT A MESURES PROPOSADES PER A LA MILLORA DELS RESULTATS ACADÈMICS 

 OBJECTIUS PROPOSATS INDICADORS D'ASSOLIMENT ACCIONS /MESURES CONSECUCIÓ RESPONSABLES 

1. Establir línies de millora dels resultats 
acadèmics de tots els alumnes. 

GESTIB centre (comparativa) 
SEDEIB illes (comparativa) 
(una vegada per trimestre) 

Reunions de nivell, cicle, CCP, internivells i 
de tallers, claustres pedagògics per a fer 
seguiment dels resultats i realitzar millores 

Equip directiu 
Mestres 

3. Rendabilitzar recursos humans Suports a cada grup Coordinació entre suport i tutors Direcció 
Equip docent 

3. Participar del programa de la conselleria 
de suport escolar (5è i 6è de primària) 

Reunions entre tutors, famílies, 
mestres del programa (compromisos) 

Establir reunions entre tutors aula i mestres 
del projecte per programar el  que han de 
reforçar.  
Mantenir a les famílies informades del procés 

Direcció 
Mestres del programa 
Mestres de 5è i 6è 

 

F.2  OBJECTIUS ESPECÍFICS PER AL CURS (Veure apartat 3 Pla Anual) 

 

F.3 ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE 
 

ÀMBIT ORGANITZATIUS 

 ASPECTES ORGANITZATIUS 
FIXA’T A LA PGA ACCIONS /MESURES 

CONSECUCIÓ 
RESPONSABLES 

SI NO 

1 Calendari i horari general del centre X  Acordat en Claustre i Consell escolar Cap d'estudis 

2 Criteris pedagògics per a l’elaboració dels 
horaris del centre 

x  Horaris en el gestib Cap d'estudis 

3 Criteris pedagògics per a l’elaboració dels 
horaris del professorat 

x  Horaris en el gestib Cap d'estudis 

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

x  Horaris en el gestib Cap d'estudis 

5 Calendari de reunions X  Graella  Cap d'estudis 

6 Calendari d’avaluacions X  Graella, entrega d’informes en mà, 
elaborar quadre d’espais i suports per 
donar informes en mà 

Cap d'estudis 

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

X  Entrevistes individuals( fent 
seguiment dels acords amb el 
MD020503 

Cap d'estudis 

8 Mesures d’optimització i l’aprofitament dels 
espais i recursos 

X  Graella  Cap d'estudis 

9 Estat de les instal·lacions i equipaments x  Negociacions amb IBISEC, APIMA i 
Ajuntament 

Cap d'estudis 
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F.4 PROJECTES / DOCUMENTS INSTITUCIONALS 
Documents institucionals revisats: Enllaç als documents 
 

 
PROJECTES/DOCUMENTS 

INSTITUCIONALS 

FIXA’T A LA 
PGA ACCIONS /MESURES CONSECUCIÓ RESPONSABLES 

SI NO 

1 Projecte educatiu x  Seguiment amb el pla anual  Equip directiu 

2 Concreció curricular x  Revisió a principi de cada curs. Veure concreció. Equip directiu 

3 Projecte lingüístic X  Facilitar a  les famílies la possibilitat d’elecció del primer 
ensenyament en llengua catalana o castellana, segons ens marca 
el decret 13/09 /2004. 
Informació del projecte a la pàgina WEB del centre.  
Tractament de les llengües (Veure Pla) 

Equip 
directiu/comissió 

4 Pla d’Acolliment/PALIC X  Donar una resposta pedagògica a les necessitats dels docents i  
alumnes nouvinguts,així com les famílies. 
Familiaritzar i facilitar la metodologia, funcionament de centre als 
docents, infants i famílies. (veure Pla) 

Equip directiu 
Equip de mestres 
Coordinadors 

5 Pla de Convivència X  Treballar la competència bàsica  social i emocional de manera 
transversal, a cada una de les àrees. 
Fomentar els valors (empatia, solidaritat,cooperació, emocions…) 
en el dia a dia i potenciant amb activitats de centre (mercadets, 
cursa…)  
Col·laborar amb una ONG (tota la comunitat educativa) 
Mantenir lles figures dels/les delegats/es d’aula amb les 
assemblees i fomentar que són el pont de comunicació entre aula 
i direcció/mestres (fan propostes de millora) 
(veure Pla) 

Equip directiu 
Equip de mestres 

6 Pla Atenció a la diversitat 
Aquí trobareu l'enllaç 
PIF 

X  Organitzar els suports per nivell i desenvolupar-los dins l’aula, 
només en casos molt puntuals es traurà a l’infant de l’aula.  
Treballaran desdoblaments per a atendre més individualitats. 
(veure Pla) 

Equip directiu/suport 

7 Pla d’acció tutorial 
Aquí trobareu l’enllaç  

x  
Desenvolupar tots els aspectes de la persona. 

Atendre a la diversitat, mitjançant les adequades adaptacions 
curriculars. 

Equip directiu 
Equip de mestres 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vgvlMZiy8s-3lM8sDOic5JGA-gsndnHD
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uxt1jRZ6cx4evRdfeXEgFAOr4m8O8qQr
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1iqlurXY_glx41WHn3zXBK_gJXWRDapaa
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Prevenir de les dificultats d’aprenentatge i així evitar futurs 
abandonaments escolars. 

Objectiu curs 19-20:s’ha de revisar 

8 ROF x  Revisió a principi de curs incorporant els canvis. Veure enllaç de 
la capçalera 

Equip directiu 

 

F.5 PLANS ANUALS DEL CENTRE 
Documents amb cada un dels plans: Enllaç als documents 

 

 PLANS ANUALS 

FIXA’T A LA 
PGA ACCIONS /MESURES CONSECUCIÓ RESPONSABLES 

SI NO 

1. . Pla per a la millora dels resultats x  Fer seguiment trimestral.Veure apartat 10 Equip directiu 

2.  Pla específic per a l’alumnat 
repetidor 

x  Fer seguiment trimestral Veure apartat 10 Equip directiu 

3.  Pla de foment de la lectura (pla 
lector) 

x  Potenciar la lectura per plaer i també lectura dirigida (Pla 
lector de centre). Es treballa aquesta al nivell de cada grup 
amb activitats atractives, lliures, dirigides, engrescadores.  
Primària: lectures dirigides i compartides de llibres 
seleccionats, realitzant activitats diverses per tal de 
millorar la comprensió lectora, augmentar el gust per 
llegir i obrir ventalls d’aventures als infants. 
(1 assemblea i una sessió franja horària). 
(Programació) 

Equip directiu 
Equip de mestres 

4.  Pla anual de l’equip de suport x  Apostar per a la inclusió.  
Treballar dins l’aula el suport realitzant desdoblaments 
en les instrumentals. (referent d’un mestre/a de suport 
per nivell).  
Treballar AL fora de l’aula per a la millora d’infants en 
problemes de llenguatge. 

Equip directiu 
Equip de suport 
Docents 

5. P
a 
Pla de coordinació primària- 
secundària 

x  Coordinar la metodologia de la competència lingüística 
entre IES Inca i IES Berenguer d’Anoia  

Equip directiu 
Mestres tercer cicle 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1iqlurXY_glx41WHn3zXBK_gJXWRDapaa
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6.  Pla d’actuació d’orientació 
educativa (UOEP) 
Aquí trobareu l’enllaç 

x  Intervenir en l’aplicació de programes que condueixin a 
la millora dels aprenentatges dels infants i centre. 
Programa intervenció curs actual: 
-Prevenció per a les dificultats relacionals aplicant el 
sociograma com a eina d’ajuda a tutoria. 
- Prevenció, detecció i intervenció de les dificultats 
d’aprenentatge en la lectoescriptura 

Equip 
directiu/suport 

7.   Pla de convivència  x  Treballar la competència bàsica  social i emocional de 
manera transversal, a cada una de les àrees. 
Fomentar els valors (empatia, solidaritat,cooperació, 
emocions…) en el dia a dia i potenciant amb activitats 
de centre (mercadets, cursa…)  
Col·laborar amb una ONG (tota la comunitat educativa) 
Mantenir lles figures dels/les delegats/es d’aula amb 
les assemblees i fomentar que són el pont de 
comunicació entre aula i direcció/mestres (fan 
propostes de millora) 
 

Equip directiu 

8.   Pla de biblioteca   Fomentar l’ús correcte de les biblioteques ja que són 
una eina per donar suport als objectius curriculars, a 
més són un espai que motiva i convida a activitats 
relacionades amb la lectura, l’escriptura i l’expressió 
oral. 
Dinamitzar la biblioteca de centre amb activitats 
(comissió de biblioteca). S’ha creat la comissió 
Impulsar la biblioteca d’aula i municipal. 

Jaume Llobera 
Antonia Vallespir 

9
9 
Aprenentatge servei x  Combinar processos d’aprenentatge i de servei a la 

comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els 
participants es formen treballant sobre les necessitats 
reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo i 
interactuar-hi. (activitats amb Toninaina, Grup 5, casal 
de joves  Joan XXIII) 

equip directiu 

 Projecte escola matinera i 
extraescolars 

x  Cobrir la necessitat de tots aquells pares i mares que 
per motius laborals o d’altres, no poden atendre als 
seus fills/filles al matí fins a l'hora d'obertura dels 

Consell Escolar 
È-Temps lliure 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Q0oAMZtDiT77m8sjhsOiYNyir1lhae7C
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centres educatius reglats.  
Oferir als infants i joves diverses activitats lúdico-
educatives per realitzar en el seu temps de lleure 
(Empresa È-Temps lliure) 

 Centre col.laborador UIB 
Centre en pràctiques 

x  Acostar la UIB als centres. Una bona coordinació 
donarà a una bona formació. 

Equip directiu 
Coordinadora 

A Projecte Artística en anglès x  Millorar la comprensió i expressió oral de la llengua 
estrangera. 

Equip directiu 
Equip anglès 

 Programa fons de llibres x  
Fomentar l’ús responsable dels llibres de text i del material 
didàctic per conservar-los en bon estat i possibilitar-ne la 
reutilització 

Equip directiu 
Comissió 

 Pla Innovació Pedagògica x  Millorar l'aprenentatge dels alumnes en termes de 
desenvolupament de totes les competències, treballant en 
equip tant infants com a docents. 
Obrir-se a l'entorn a través de projectes i col·laboracions 
amb altres centres educatius i implicar a les famílies 
Participar a les sessions de formació adscrites a la  
microxarxa de matemàtiques competencials.  
Fer observacions entre iguals. 

Equip directiu  
Claustre 

 Programa de Millora Continua x  Modificar l’estructura de processos per la nova 
SISTEMÂTICA. Es passarà l’eina d’autoavaluació 

Coordinadora 

 Pla d’emergència x  Realitzar un simulacre amb prèvia formació del claustre i 
alumnat en el primer trimestre. S’han modificat  tots els 
plànols i revisat sortides d’emergència ja que hi ha hagut 
ampliació de l’escola. 

Director 

 


