
MEMÒRIA ANUAL

CURS 2020-21

“El millor guerrer no és el que triomfa sempre, sinó el que torna
sense por a la batalla”. Dolores Ibárruri
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1. Anàlisi dels Objectius en relació amb la millora del rendiment
acadèmic i PROPOSTES per a la seva millora.

OBJECTIUS
PROPOSATS

INDICADORS 
D’ASSOLIMENT

GRAU
D’ASSO-
LIMENT

1-4

PROPOSTES PER A
LA MILLORA

QUANT A PROMOCIÓ I TITULACIÓ

PT1 Mantenir l’alt índex
actual de l’alumnat
que promociona
(superior al 98%)

0% d’alumnes
candidats a repetició
que finalment
promocionen.

4

QUANT A RESULTATS GLOBALS PER ASSIGNATURES I GRUPS

R1 Millorar els resultats
i rendiment
acadèmic, sobretot
d’aquells alumnes
més vulnerables.

Percentatge d’alumnat
amb un bon rendiment
acadèmic: 86,50%

4

R2 Millorar els resultats
de comprensió
lectora en llengua
catalana.

Percentatge d’alumnes
que han millorat en
comprensió lectora en
català: 88,34%
Percentatge de cursos
que han aconseguit
alumnat que ha arribat
al nivell superior de
comprensió lectora
(proves ACL): 50%

3 -Recuperar els textos i
el programa de llegim
en parella.
-Treballar més
explícitament  les
microhabilitats de
comprensió lectora a
partir de la lectura i
anàlisi de textos de
diferents tipologies
textuals:anticipació, fer
hipòtesis d’un text,
tipologia de preguntes,
directes i indiferencials,
treball en grup
cooperatiu (1, 2, 4)
- Començar a treballar
per microespais ja que
s’aprofundeix en la
comprensió lectora
(enguany ha estat difícil
iniciar-ho). 

R3 Millorar la
competència
matemàtica dels
nostres alumnes.

Percentatge d’alumnes
que milloren respecte
els resultats obtinguts
amb l’avaluació inicial
de l’àrea de
matemàtiques: 93,25%

3 -Dels quadernets del
nou i mig /vuit i mig, fer
les activitats  lògiques o
de raonament a classe. 
-Per a la mecanització
tenir en compte
99math.com  
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Percentatge d’alumnes
amb un nivell de
competència excel·lent
a l’àrea de
matemàtiques: 28,22%

- Adequar els
quadernets de
matemàtiques a la
metodologia del centre.

R4 Millorar l’expressió
oral en llengua
catalana.

Percentatge d’alumnes
amb un nivell notable o
excel·lent d’expressió
oral en llengua
catalana: 56,44%
Percentatge d’alumnes
que milloren l’expressió
oral respecte al 1r
trimestre: 88,34%

3 -Continuar amb el
dinamitzador encara
que la Conselleria no
ens l’atorgui.

-Insistir en el fet que el
temps català s’ha de
parlar sempre en
català.

R5 Millorar l’expressió
oral i escrita en
llengua anglesa.

Percentatge d’alumnes
amb un nivell excel·lent
o notable en expressió
oral (67,48%) i escrita
(62,58%)
Percentatge d’activitats
proposades per
treballar específicament
l’expressió oral: 85%
Percentatge d’activitats
que consisteixen a
treballar l’expressió
escrita: 24,25%

3 -Introduir l’escriptura de
petits textos a partir de
3r de primaria.

-Augmentar l’ús de
l’anglès dins les classes
d’anglès, sobretot per
part del mestre, i evitant
traduccions i proposant
més activitats
funcionals.

-Aprofitar l’auxiliar de
conversa per treballar
en petits grups dins
l’aula  i fer més
activitats específiques
de speaking.

QUANT A RESULTATS DE L’ALUMNAT QUE REPETEIX CURS

RR1 Millorar els resultats
acadèmics dels
alumnes repetidors
respecte al curs
anterior.

Percentatge d’alumnat
repetidor que supera
amb èxit els objectius
del seu pla de repetició:
100%
Percentatge d’alumnat
repetidor que
promociona per mèrits
propis: 100%
Percentatge d’alumnat
repetidor que millora els
resultats acadèmics
respecte al curs
anterior: 100%

4

RR2 Augmentar la
integració social de
l’alumnat repetidor
en el seu nou
grup-classe

Grau de satisfacció de
l’alumnat
repetidor:100/100
Resultats positius de
l’alumne repetidor en el
CESC:100%

4
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QUANT A RESULTATS DE L’ALUMNAT AMB ACNS I AMB ACS

NESE
1

Aconseguir el
màxim
desenvolupament
de l’alumnat NESE.

Percentatge alumnes
NESE que superen els
objectius proposats
trimestralment:83,78%
Percentatge alumnes
NESE que milloren els
seus resultats respecte
a l’avaluació
inicial:94,59%

4 -Evitar sempre que
sigui possible que els
mestres PTs facin de
tutors i que augmenti la
presència d’aquesta
figura dins les aules.

QUANT A DISMINUCIÓ DE L’ABSENTISME ESCOLAR

AB 1 Reduir el nombre
de faltes
d’assistència
injustificades de
l’alumnat que
presenta
absentisme.

Percentatge d’alumnes
amb més de 8 faltes
injustificades per
trimestre: 0,61%
Percentatge d’alumnes
amb un protocol
d’absentisme obert (a
final de curs):0%

4

AB 2 Millorar la
comunicació amb
les famílies dels
alumnes amb més
vulnerabilitat social i
augmentar la seva
implicació amb
l’aprenentatge dels
seus fills.

Grau de satisfacció de
les famílies que
presenten vulnerabilitat
en relació a les tutories:
83,50/100
Percentatge d’alumnes
vulnerables que
presenten un suficient
rendiment acadèmic
(fan deures, rendeixen
a classe): 84,95%

4

QUANT A LES MESURES PROPOSADES PER A LA MILLORA DELS RESULTATS
ACADÈMICS

MP 1 Desenvolupar i
consolidar el pla
digital, millorant
aquesta
competència tant
per part dels
mestres com de les
famílies i els
alumnes,
promovent mesures
que rompin
l’escletxa digital.

%famílies que llegeixen
els missatges del
TokApp: 80%
%famílies que fan ús
del gestib: 72,94%
%famílies que fan ús
del correu corporatiu:
92,89%
%alumnes que saben
utilitzar el classroom
(només 2n cicle): 100%
%alumnes que utilitzen
el programa glifing:
51,94%
Grau de satisfacció de
les famílies en relació al
pla digital: 82,75/100
% d’hores treballades a
classe per escriure
textos per penjar al
bloc:0%

3 - Reintroduir els
microespais a 1r cicle
per treballar l’escriptura
de textos per penjar al
bloc amb els alumnes.
-Proposta famílies:
Unificar mitjans de
comunicació i establir
uns criteris per
utilizar-ne un o l’altre.
Prioritzar l’ús del tok
app damunt el correu
corporatiu.
-Proposta famílies:
Penjar més fotografies i
explicar més activitats
del que es fa en el blog
de 1r cicle.
-Proposta famílies:
Deixar l’agenda a 5è i
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%de mestres que
utilitzen les TIC per
comunicar-se amb les
famílies: 100%
%de mestres que
utilitzen les TIC per fer
les seves classes:100%
%de mestres que fan la
formació en
competència digital:
76,92%
% mestres han penjat
informació al seu blog
de curs (de 3 anys a
3r): 87,5% 

6è i utilitzar el Google
calendar. 
-Proposta famílies: Que
a partir de 4t totes les
dates dels exàmens
estiguin posades al
Google Calendar.

MP 2 Augmentar el
protagonisme dels
alumnes en les
diferents tasques
proposades.

Grau de satisfacció dels
alumnes: 84,25/100
Percentatge d’activitats
i tasques on els
alumnes són els
protagonistes: 80%

4

2. Grau de compliment dels Objectius de l’àmbit pedagògic,
organitzatiu i de gestió i PROPOSTES per a la seva millora.

OBJECTIUS
PROPOSATS

INDICADORS 
D’ASSOLIMENT

GRAU
D’ASSO-
LIMENT

1-4

PROPOSTES
PER A LA
MILLORA

ÀMBIT PEDAGÒGIC

P1 Planificar, incloure i donar
prioritat a les
programacions d’àrea el
treball amb aquells
elements del currículum
que no es varen poder
treballar en el curs
anterior a causa del
confinament.

Percentatge de
continguts planificats
per al curs 2019-20 que
no es varen poder donar
a causa del confinament
i que s’han treballat
durant aquest curs
escolar: 43,53%

4

P2 Fomentar aprenentatges
globalitzats i
interdisciplinaris, evitant la

Percentatge de tasques
realitzades treballades
en diferents àrees
curriculars: 44,64%

2 f-Unificar llenguatge
pedagògic i
compartir
significats.
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fragmentació per àrees en
la proposta de tasques.

P3 Planificar i dur a terme
propostes didàctiques que
fomentin el
desenvolupament de la
competència d’aprendre a
aprendre, focalitzant els
nostres alumnes cap a
l’adquisició d’estratègies
que els permetin fer nous
aprenentatges amb
autonomia.

Percentatge d’activitats i
tasques dutes a terme
amb l’objectiu de
desenvolupar
estratègies per a
millorar els
aprenentatges per part
dels alumnes: 71,81%

3 -Aprofundir en les
tècniques d’estudi,
planificació,
organització…
-Realitzar més
mapes conceptuals
i més esquemes.

P4 Promoure l’educació per a
la salut i l’educació
emocional com a
continguts essencials del
currículum i de manera
que millori el benestar
emocional de l’alumnat.

Percentatge de dies de
pati en què s’han donat
conflictes entre els
alumnes: 23,21%

Percentatge de famílies
amb les quals s’ha
tengut algun conflicte:
7,14%

4 -Utilització de les
caixes de les
emocions (puguin
expressar emocions
i sol.lucionar
conflictes. 
-Proposta famílies:
Felicitar més als
alumnes quan ho
fan bé i augmentar
l’ús d’estratègies
per augmentar la
motivació de
l’alumnat.
-Proposta famílies:
Que l’escola passi a
formar part dels
Centres Educatius
Promotors de la
Salut.

P5 Sostenir el projecte
educatiu del centre i
integrar-hi el nou
professorat.

Percentatge de mestres
nouvinguts que s’han
integrat en la línia
metodològica del centre:
66,50%
Percentatge d’acords de
claustre, en relació a
metodologia, que es
duen a terme: 75%
Percentatge de mestres
definitius que segueixen
la línia de centre: 100%

3 -Ampliar el dossier
de benvinguda i
donar-lo a conèixer
més eficientment.
-Clarificar les
funcions de tots els
coordinadors, tant
de cicle com de
comissions, i invertir
el temps que hi va
destinat en horari
lectiu en aquestes
funcions i no en
altres tasques
pendents.
-Proposta famílies:
Deixar d’utilitzar
fotocòpies de llibres
de text i elaborar
material propi i que
s’ajusti a la línia
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metodològica de
centre.

P6 Consolidar tot allò que
s’ha après, recollit i
elaborat durant la
formació en ciències
indagadores que s’ha duit
a terme durant el darrer
curs escolar.

Percentatge d’espais
exteriors que s’han
utilitzat durant el curs:
50%

3 -Convidar a
n’Andrés a fer
sessions amb els
rellotges solars.
- Proposar i donar a
conèixer activitats
des de la comissió
ecoambiental per
dur a terme a l’hotel
d’insectes.

P7 Consolidar i augmentar
l’ús de material
manipulatiu a l’àrea de
matemàtiques.

Percentatge d’activitats
dutes a terme amb
material manipulatiu en
l’àrea de matemàtiques:
66,42%

4 -Compra de
calculadores, torres
de fraccions, una
torre de fraccions
grosses Montessori.
-Consultar el
document elaborat
baix les indicacions
i aportacions de na
Fanny.
-Explicar a les
reunions de famílies
com estam
treballant les
matemàtiques.

P8 Augmentar el contacte i el
coneixement de l’alumnat
en referència a l’entorn
proper.

Percentatge de dies en
què s’han realitzat
sortides per l’entorn
proper per trimestres:

2,85% (1r trimestre)

2,96% (2n trimestre)

7,14% (3r trimestre)

2 - Realitzar més
sortides per l’entorn.

P9 Fomentar el rol del
normalitzador lingüístic en
la intervenció amb aquells
infants nouvinguts o que
no parlen català a
educació primària.

-Percentatge d’alumnes
que no parlen català
que reben la intervenció
del normalitzador
lingüístic: 100%
-Percentatge de
propostes didàctiques
de l’àrea de català
proposades i elaborades
pel normalitzador:
10,33%
-Percentatge d’alumnes
sense competència oral
en llengua catalana
avaluats en expressió
oral per part del
normalitzador: 100%
-Percentatge d’ACS en
les quals ha participat el
normalitzador tant en la

4
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seva elaboració com en
la seva revisió:100%

PROPOSTA DE MILLORA GENERAL DE L’ÀMBIT PEDAGÒGIC:

-Proposta famílies:Més regularitat amb els deures i evitar donar-ne d’un dia per l’altre.

-Recuperar els grups cooperatius.

ÀMBIT ORGANITZATIU

O
1

Fomentar un augment de
la participació i presència
del Consell Escolar en la
vida del centre.

-Percentatge de CE en
augment en relació al
curs anterior: 33’33%

-Grau de satisfacció
dels membres del CE:
95/100

-Grau de satisfacció del
claustre de mestres en
relació als representants
del seu col·lectiu en el
CE:
87,5/100

4

O
2

Continuar amb la mesura
del possible amb la
programació de totes les
activitats que
tradicionalment es duen a
terme a les festes del
centre.

Percentatge d’activitats
relacionades amb les
festes que s’han
conservat: 30%

2 -Proposta famílies:
Introduir més actes
solidaris en les
festes.

ÀMBIT DE GESTIÓ

G
1

Millorar el pati del centre. Percentatge d’espais del
pati millorats: 30%
(zones ajardinades i
hort)
Grau de satisfacció dels
alumnes: 75,50%
Grau de satisfacció dels
mestres: 84,50%

3 -Proposta famílies:
Crear espais de joc
en el pati, fer una
inversió per realitzar
una gran millora.

G
2

Actualitzar l’inventari del
centre

Percentatge de nou
material actualitzat dins
l’inventari del gestib:
10%

2

G
3

Millorar alguns espais de
l’edifici d’educació infantil

Percentatge d’espais
arreglats del total que es
sol·licita a
l’Ajuntament:50%

2 -Posar els vinils.
-Arreglar les
goteres.
-Arreglar la pica de
5 anys.

G
4

Millorar els passadissos
de 2n cicle

Grau de satisfacció dels
mestres:  75,50%
Grau de satisfacció dels
alumnes:83,50%

3 -Penjar més feines
de les que feim als
passadissos.
-Adquirir més
plafons.

G
5

Millorar la forma de
presentar les feines dels
alumnes a les parets

Grau de satisfacció dels
mestres: 80,50%
Grau de satisfacció dels
alumnes: 83,50%

3
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PROPOSTA DE MILLORA GENERAL DE L’ÀMBIT DE GESTIÓ:

-Proposta famílies: Deixar de tenir les aules excessivament carregades de materials, crear
classes amb més harmonia.

3. Valoració de l’organització general del centre.

En referència al calendari i l’horari general del centre, consideram que han funcionat
correctament i han estat adients.

Pel que fa als criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris del centre, de l’alumnat
i del professorat, cal dir que han estat adequats. Proposam per al curs vinent
reprendre els tallers d’àrea si les mesures sanitàries ens ho permeten.

En relació al calendari de reunions i avaluacions, cal mencionar el següent:

- S’han fet menys de 3 claustres organitzatius per trimestre perquè ha funcionat
molt bé el traspàs d’informació via tokapp i les reunions de cicle.

- Hem fet cinc claustres pedagògics durant el curs: matemàtiques competencials,
projectes de treball, estades pedagògiques, orientació i atenció a la diversitat, i
eines pedagògiques del gestib. Per a l’any que ve s’ha proposat fer un claustre
pedagògic sobre filosofia 3/18, tractament de l’avaluació, i el que sorgeixi
segons les necessitats del moment.

- S’han realitzat més de dos consells escolars per trimestre. No hi hagut
representant d’alumnes perquè no s’han celebrat les eleccions al Consell
Escolar.

- En relació a la coordinació amb l’IES quedarà pendent per al curs vinent
l’elaboració de les proves clòniques d’àrees.

- Només s’ha duit a terme dues reunions intercicle infantil-primer cicle, i primer
cicle-segon cicle.

- S’han realitzat reunions de cicle quasi durant totes les setmanes del curs.
Funcionen molt bé.

- S’han realitzat 4 reunions amb els representants de pares però les mesures
sanitàries dificulten que hi hagi una comunicació fluïda.

- Les reunions de l’equip de suport s’han duit a terme un pic per setmana i
n’estam molt satisfets. De cara a l’any que ve, es proposa reduir els objectius
de la PGA en referència a l’equip de suport i centrar-nos només en uns pocs i
prioritaris.

- La comunicació de l’equip directiu és, la majoria de vegades, diària i més
informalment. Ens costa trobar un moment per a les reunions formals. Així i tot
consideram que hi ha hagut una bona comunicació entre tots els membres. Per
al curs vinent, proposam establir dues reunions per setmana a porta tancada
per tractar tots els punts pendents.

- S’han duit a terme tres reunions de comissió lingüística i, per a aquest curs,
han estat suficients.
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- La comissió TIC no s’ha reunit ja que la coordinadora ha duit una excel·lent
gestió i no ha estat necessari. De cara al curs vinent s’hauran d’establir
reunions ja que hi ha un canvi de coordinador.

- La comissió de salut es va reunir durant el primer i segon trimestre, quan ha
estat necessari. La coordinadora s’ha coordinat eficientment amb els serveis
externs i amb edu-covid.

- La comissió ecoambiental s’ha reunit tres vegades durant el curs i pensam que
no és necessari fer-ne més per complir els objectius.

- La comissió de convivència s’ha reunit només una vegada. Per al curs vinent,
volem reestructurar la comissió i donar-li més funcions.

- La comissió de reutilització ha funcionat correctament.
- La comissió de pati s’ha encarregat d’organitzar els jocs per al pati. Pensam

que aquesta comissió necessita uns objectius clars i definits i, per al curs que
ve, li volem atorgar protagonisme per aconseguir una millora del pati del centre.

- La comissió de festes s’ha reunit cinc vegades durant el curs. No han estat
necessàries més reunions per les limitacions a l’hora de celebrar festes al
centre.

- S’han duit a terme 8 reunions de la xarxa de fonamentació del PMT. S’ha fet
molta de feina però pensam que, per al curs que ve, s’ha de donar més
protagonisme a l’equip impulsor i s’hi han de delegar tasques.

- S’han duit a terme 3 sessions d’avaluació. Han estat suficients i no hi propostes
de millora per al curs vinent.

Quant ala periodicitat i organització de les les reunions col·lectives amb les famílies,
cal dir que se n’han duites a terme 4 en tot el curs, dues en el primer trimestre, i una
en el segon i tercer trimestre.

Percentatge d’assistència a les reunions col·lectives amb les famílies trimestralment:

3 anys:
1r trimestre: 90%

2n trimestre: 85%

3r trimestre: 85%

4 anys:
1r trimestre: 80%

2n trimestre: 85%

3r trimestre: 60%

5 anys:
1r trimestre: 70%

2n trimestre: 60%

3r trimestre: 40%

1r A
1r trimestre: 100%

2n trimestre:50%

3r trimestre: 30%

1r B
1r trimestre: 63 %

2n trimestre: 54 %

3r trimestre: 63%

2n/3r A
1r trimestre: 77’7%

2n trimestre: 73/6%

3r trimestre: 42%

2n/3r B

1r trimestre: 66'6%

2n trimestre: 61'11%

3r trimestre: 33’33%

2n/3r C

1r trimestre: 70%

2n trimestre: 67%

3r trimestre: 60%

4tA
1r trimestre: 89%

2n trimestre: 77%

3r trimestre: 77%
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4tB
1r trimestre: 80%

2n trimestre: 70%

3r trimestre: 60%

5èA:
1r trimestre: 36%

2n trimestre: 50%

3r trimestre: 30%

5èB:
1r trimestre: 40%

2n trimestre: 47%

3r trimestre: 27%

6èA:
1r trimestre:

2n trimestre: 50%

3r trimestre: 90%

6èB
1r trimestre:

2n trimestre: 95%

3r trimestre:100%

Per una altra banda, en referència a les entrevistes individuals, s’han donat els
següents segons el nombre de vegades que s’ha reunit cada família amb el tutor:

3 anys:
0 vegades: 0%

1 vegada: 0%

2 vegades: 98%

3 o més vegades: 2%

4 anys:
0 vegades: 0%

1 vegada: 0%

2 vegades: 97%

3 o més vegades: 3%

5 anys:
0 vegades: 0%

1 vegada: 14%

2 vegades: 85%

3 o més vegades: 1%

1r A
0 vegades: 0%

1 vegades:9,09%

2 vegades:18,18%

3 o més vegades:27,27%

1r B
0 vegades: 0 %

1 vegades: 0 %

2 vegades: 90,9%

3 o més vegades: 9,09%

2n/3r A
0 vegades: 0%

1 vegada: 31’5%

2 vegades: 21%

3 ó més vegades: 47’3%

2n/3r B
0 vegades: 11'11%

1 vegada: 50%

2 vegades: 27'77%

3 ó més vegades: 5'55%

2n/3r C
0 vegades: 0%

1 vegada: 6%

2 vegades: 73%

3 o més vegades: 21%

4tA:
0 vegades: 0%

1 vegada: 11%

2 vegades: 88%

3 o més vegades: 55%

4tB:
0 vegades: 0%

1 vegada: 0%

2 vegades: 30%

5èA:
0 vegades: 7%

1 vegada: 32%

2 vegades: 54%

5èB:
0 vegades:0%

1 vegada: 40%

2 vegades:40%
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3 o més vegades: 70% 3 o més vegades: 7% 3 o més vegades: 20%

6èA:
0 vegades:

1 vegada:

2 vegades:

3 o més vegades:

6èB:
0 vegades:

1 vegada:

2 vegades:

3 o més vegades:

De les mesures per a l’optimització i l’aprofitament dels espais i recursos,per al curs
vinent, com que no tendrem tants de grups, recuperarem alguns espais comuns, com
l’aula de ràdio i l’aula d’arts plàstiques.

Pel que fa a l’estat de les instal·lacions i equipaments,han quedat pendents alguns
aspectes de manteniment de centre:

- Posar vinils al terra de les classes d’educació infantil
- Reparar i posar correctament totes les indicacions donades al gimnàs des

d’una empresa de riscos laborals.
- Reparar les goteres de l’aula de plàstica i de l’aula de 5 anys d’educació infantil

i, posteriorment, donar una passada de pintura
- Pintar el pati
- Arreglar el lavabo de la classe de 5 anys

Totes aquestes tasques de manteniment estan sol·licitades a l’Ajuntament d’Alcúdia
des de fa mesos.

Una proposta de millora per al curs vinent per part de les famílies i l’equip directiu és la
millora del pati 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

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

4 Retornar als tallers si les mesures sanitàries
ens ho permeten.

3 Calendari de reunions i
d’avaluacions

3 Per a l’any que ve s’ha proposat...

13



- fer un claustre pedagògic sobre filosofia 3/18,
tractament de l’avaluació, i el que sorgeixi
segons les necessitats del moment.

- en relació a la coordinació amb l’IES quedarà
pendent l’elaboració de les proves clòniques
d’àrees.

- dur a terme al manco una reunió de
coordinació intercicle per trimestre.

- reduir els objectius de la PGA en referència a
l’equip de suport i centrar-nos només en uns
pocs i prioritaris.

- establir dues reunions de l’equip directiu per
setmana a porta tancada per tractar tots els
punts pendents.

- establir reunions de la comissió TIC ja que hi
ha un canvi de coordinador.

- reestructurar la comissió de convivència i
donar-li més funcions.

- establir uns objectius clars i definits per a la
comissió de pati i atorgar-li protagonisme per
aconseguir una millora del pati del centre.

- donar més protagonisme a l’equip impulsor del
programa de PMT i s’hi han de delegar tasques.

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

4

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

4

6 Estat de les instal·lacions i
equipaments

2 Una proposta de millora per al curs vinent
per part de les famílies i l’equip directiu és la
millora del pati del centre.

4. Compliment del Pla per a l’avaluació, seguiment i valoració dels
resultats acadèmics
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Aspectes del Pla GRAU
COMPLIMENT

1-4

PROPOSTES PER AL CURS SEGÜENT

1 Organització i
desenvolupament

3 - Explicar al professorat nouvingut la importància
de proposar tasques d’avaluació competencial i
oferir-los exemples pràctics.

- Compartir, explicar i insistir al professorat
nouvingut els acords de claustre en relació a
avaluació reflectits a la CC del centre.

Propostes famílies:

-No posar exàmens sorpresa.

-Informar dels dies que tenen exàmens i dels
continguts que hi entren.

-Utilitzar les conferències també per avaluar.

-Donar oportunitats per pujar qualificacions a
través de treballs i altres propostes.

2 Calendari 4

5. Valoració dels projectes institucionals i dels plans de centre

5.1. Revisió dels documents institucionals del centre que s’ha previst
modificar

DOCUMENTS
INSTITUCIONA
LS

FIXAT A
PGA

GRAU
ASSOLI
- MENT

1-4

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

SÍ NO

1 Projecte
Educatiu

x 3 *Modificat, revisat i aprovat al gener
del 2021.

-Afegir estratègies perquè el projecte
educatiu arribi bé al professorat
nouvingut.
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2 Concreció
Curricular

x 3 * Queda pendent la seva revisió i
modificació.

3 Projecte
Lingüístic

x 3 *Aquest curs no s’havia previst la seva
modificació.

-Insistir en el compliment d’alguns
programes que formen part d’aquest
document, de la CC i del PEC.

-Elaborar un pla lector i de foment de
la lectura actualitzat.

-Recuperar llegir en parelles i fer un
claustre pedagògic sobre filosofia
3/18.

-Fomentar l’ús del català entre els
docents per comunicar-se tant amb
els alumnes com amb les situacions
formals amb les famílies ja que és la
llengua vehicular del centre.

4 Pla
d'Acolliment
/PALIC

x 4 *Aquest curs no s’havia previst la seva
modificació i és un document
actualitzat i funcional.

-Donar més pes a activitats
d’expressió i comprensió oral.

-Fer la presentació dels alumnes
nouvinguts a totes les aules del
centre.

5 Pla de
Convivència

x 3 *Aquest curs no s’havia previst la
seva modificació. Cal una revisió per
millorar la convivència entre el
professorat.

-Proposta de millora de les famílies i
equip docent: Introduir estratègies per
disminuir l’individualisme entre el
professorat i cohesionar millor els
equips de cicle i prendre decisions
conjuntes.

-Proposta de millora de les famílies:
Fomentar les xerrades del policia tutor
i de serveis socials en els darrers
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cursos de cada cicle per prevenir
l’assetjament escolar.

Pel que fa a l’AFA (tot són propostes
de famílies):

-Organitzar xerrades de temes
d’interès.

-Distribuir bé les tasques a fer quan
s’organitzen festes entre tots els
pares.

-Introduir estratègies perquè el màxim
de membres de l’AFA interioritzin el
lema “AFA Norai som tots”.

6 Pla d'Atenció a
la Diversitat

x 3 *Aquest curs no s’havia previst la
seva modificació.

- Ampliar les estratègies dels mestres
per adaptar les tasques a la diversitat
d’alumnat amb NESE i de suport.

-Augmentar la proposta de tasques
diversificades i personalitzades.

7 Pla d'Acció
Tutorial

x 4 *Elaborat per primera vegada i
aprovat al juny de 2021.

-Proposta famílies: Realitzar com a
mínim una tutoria trimestral per
alumne, encara que sigui per via
telefònica, sense esperar que siguin
els pares els que sol·licitin la tutoria.

8 Reglament
d'Organització
Funcionament

x 2 *Aquest curs no s’ha modificat.
Queda pendent una revisió
exhaustiva. Elaborar de nou el ROF
durant el curs 2021-22.

-Establir en aquest document les
funcions de tots els coordinadors per
aconseguir una millor distribució de
tasques entre tot el personal del
centre.
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9 Pla
d’emergència i
evacuació

x 3 *Aquest curs no s’ha modificat, es va
explicar i es va dur a terme segons les
indicacions especials de Conselleria
per a aquest curs amb pandèmia.

5.2. Concreció per al curs actual

Documents
institucionals i
altres plans

GRAU
DE
COMPLI
-MENT

1-4

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

1 Pla d’igualtat i
coeducació

1 -Serà prioritària la seva elaboració per
al curs vinent 2021-22.

-Realitzar formació específica per part
del personal del centre en relació al
tema d’igual i coeducació.

4 Pla específic per a
l’alumnat repetidor

4

5 Pla per al seguiment
de l’alumnat amb
assignatures
pendents

3 -Recordar al professorat que si una
ACS o ACNS no s’ajusta al nivell
curricular d’un alumne perquè no
aconsegueix assolir els objectius
proposats, s’ha de revisar cada
trimestre.

- Realitzar les demandes d’avaluació
psicopedagògica quan un alumne no
respon i no aconsegueix assolir
objectius mínims.

6 Pla de coordinació
primària -
secundària

3 -Elaborar les proves clòniques durant el
proper curs 2021-22.

-Nombrar un coordinador de
primària-secundària que pugui assistir a
totes les reunions i dugui un bon
seguiment de les accions a realitzar.
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7 Pla lector 3 -Dur un seguiment correcte de
l’entrenament glifing que ha de dur a
terme l’alumnat de 1r a 3r i parlar amb
les famílies sobre aquesta necessitat
sempre que sigui necessari.

-Donar només un llibre al mes que
l’alumnat hagi de llegir obligatòriament i
diversificar les tasques de lectura.

-Promoure la lectura d’articles de les
revistes infantils a les que l’escola hi
està subscrita.

-Treballar més explícitament i més
habitualment textos curts de diferents
tipologies textuals.

-Revisar i modificar el pla lector per al
proper curs 2021-22.

-Augmentar el número de
dinamitzacions i tornar a atorgar hores
als mestres per a aquesta finalitat.

8 Plans individuals
per a l’alumnat amb
altes capacitats

3 -Diversificar i personalitzar les tasques
específicament proposades per a
l’alumnat d’altes capacitats, tenint en
compte els seus interessos.

-Evitar l’augment quantitatiu de tasques
a realitzar per a aquest tipus d’alumnat
en relació als seus companys de grup.

-Crear un espai amb activitats creatives i
reptes a les classes.

-Organitzar un claustre pedagògic sobre
altes capacitats amb la intervenció de
l’orientadora i altres membres de l’equip
de suport.

-Proposta famílies: Millorar l’atenció de
l’alumnat amb altes capacitats.

9 Projecte escola
matinera

4
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10 Programa de
reutilització

4

11 Pla d’actuació anual
de l’equip de suport

3 -Proposta famílies: Aclarir al professorat
quina és la classificació de l’alumnat
amb altes capacitats, quines són les
seves característiques i què es pot
esperar d’ells, i possibles propostes
didàctiques que es pot dur a terme amb
aquest alumnat.

-Reintroduir xerrades col·lectives de
temes d’interès per als pares per part de
la psicòloga del centre.

- Que la PTSC vengui presencialment a
les reunions de l’UOEP. La coordinació
amb aquesta figura és difícil si no pot
assistir a les reunions de l’equip de
suport.

- Proporcionar la informació als tutors
per ajudar a entendre les necessitats
dels alumnes amb AACC i poder millorar
la intervenció.

- Disminuir el nombre d’objectius al
PAES per al curs 2021-22.

5.3. Plans i programes específics de centre

Plans i programes
específics

GRAU DE
COMPLIMENT

1-4

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

1 Estades
pedagògiques

4

2 Programa de Millora
i Transformació

3 -Repartir les tasques que sorgeixen
d’aquest programa més
equitativament entre tot el
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professorat que disposa d’hores
suposadament dedicades a tal fi
damunt horari lectiu, de manera que
l’equip directiu no sigui l’únic
responsable de tirar endavant amb
el programa i de realitzar totes les
tasques.

-Fomentar el protagonisme entre
tots els encarregats d’aquest
programa, agafant responsabilitats i
assistint a les reunions.

3 Programa
ecoambiental

4 -Proposta famílies: Introduir l’ús de
plaques solars.

-Recuperar les sortides en bicicleta
de 3r a 6è i augmentar les sortides
ecoambientals.

-S’han de restaurar o comprar uns
horts més estables per poder seguir
treballant.

- Organitzar torns per manteniment
dels espais exteriors.

-Millorar la coordinació entre
l’encarregat d’hort i els tutors del
cicle superior. Tenir-ho en compte a
l’horari.

- Necessitam una manguera per dur
l’aigua del dipòsit fins l’hort per
poder regar.

-Posar en marxa de nou la
vermicompostera a Educació
Infantil.

-Canviar de lloc l’hotel d’insectes.

4 Projectes de treball 3 - Explicar bé al professorat que fa
projectes per primera vegada quins
són els moments del projecte, la
importància de la conversa i la
diferència entre aquests i els
centres d’interès.
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- Realitzar el claustre pedagògic de
projectes a principi de curs.

5 Glifing 2 -Insistir en la importància de l’ús del
glifing a les famílies que no fan
l’entrenament correctament.

-Dur a terme al manco algunes
sessions dins l’aula per fomentar-ne
l’ús a casa i motivar als infants.

6 Projecte de
l’auxiliar de
conversa

2 -Aprofitar l’auxiliar de conversa per
treballar en petits grups dins l’aula i
fer més activitats específiques de
speaking.

-Dur a terme les activitats-estrella
proposades en el projecte.

7 Lectura en parelles 1 -Posar el programa en
funcionament des de principi de
curs entre alumnes del mateix grup
estable.

8 Ràdio escolar i
projecte de
dinamització
lingüística

4 -Aconseguir la figura del
dinamitzador encara que la
Conselleria no ens l’atorgui a través
de l’AFA del centre.

9 Projecte de
biblioteca escolar

3 -Atorgar hores damunt horari lectiu
a mestres per dur a terme
dinamitzacions.

-Comprar més material per renovar
les biblioteques d’aula.

10 Microespais de
lectura i escriptura

1 -Posar-los en funcionament des de
principi del curs que ve.

-Penjar al bloc de primer cicle
textos escrits pels infants sobre les
seves experiències escolars.
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11 Filosofia 3/18 2 -Convidar mestres antics que varen
realitzar molta formació en filosofia
3/18 per dur a terme un claustre
pedagògic sobre el tema. També es
pot proposar un ponent expert per
refrescar idees: Maite o Cati Sbert.

6. Valoració del pla de contingència

Apartats[1] 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

2 Planificació
organitzativa

4

3 Planificació
curricular

4

4 Pla d’acollida 4

5 Coordinació per a la
salut

4

6 Pla digital 3 - Reintroduir els microespais a 1r
cicle per treballar l’escriptura de
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textos per penjar al bloc amb els
alumnes.

-Proposta famílies: Unificar mitjans
de comunicació i establir uns criteris
per utilizar-ne un o l’altre. Prioritzar
l’ús del tok app damunt el correu
corporatiu.

-Proposta famílies: Penjar més
fotografies i explicar més activitats
del que es fa en el blog de 1r cicle.

-Proposta famílies: Deixar l’agenda
a 5è i 6è i utilitzar el Google
calendar. 

7. Principals conclusions i propostes de millora aportades per la
COMUNITAT EDUCATIVA (professorat, alumnat, pares i mares, personal
no docent…).

De tots els cursos escolars que recordam des dels inicis de la nostra vida com
a estudiant i com a docent, aquest ha estat el més complexe. Ha suposat un
repte per a tota la comunitat educativa, un repte que hem superat amb èxit
gràcies a la col·laboració i la comprensió de tots: alumnes, mestres, personal
no docent i famílies.

La valoració que la comunitat educativa ha fet en relació al Pla de Contingència
és molt positiva. L’equip directiu revisarà i modificarà aquest document per
adaptar-se a les circumstàncies possibles del proper curs escolar. Es procedirà
a la seva aprovació durant el mes de juliol.

Per al curs vinent, esperant que les mesures sanitàries es flexibilitzin un poc
més, recuperarem part del projecte educatiu del centre que no hem pogut dur a
terme a causa de la crisi sanitària: lectura en parelles, grups cooperatius,
microespais de lectura i escriptura, celebració d’una part d’algunes de les
nostres festes, les activitats extraescolars, més sortides per l’entorn…

Tornarà a ser un repte per al curs vinent l’arribada de molts de mestres
nouvinguts als quals haurem d’ajudar a integrar-los metodològicament en el
centre i a entendre els valors de la Norai. Hem pres mostra del que no ha
funcionat en aquest sentit durant aquest curs per augmentar el nombre
d’accions que contribueixin a aquest objectiu.
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En relació a l’àmbit de gestió, ens centrarem en la millora del pati com a
objectiu central. Per aconseguir-ho necessitarem que l’AFA agafi protagonisme
i ens ajudi en la seva gestió. També necessitarem un coordinador de pati
implicat, que faci de vincle entre les propostes de l’AFA i les que arriben del
centre per part de mestres i alumnes.

També serà necessari ajustar el calendari de reunions a les possibilitats reals
que tenim per realitzar-les, i clarificar quines són les funcions que corresponen
a tots els coordinadors de centre, tant de cicle com de les diferents comissions
com a peces clau per al bon funcionament del centre.

En referència a les famílies, ens agradaria augmentar la seva participació i
presència en el centre, escoltant i duent a terme diferents propostes per
aconseguir-ho, sempre i quan les mesures sanitàries i el pla de contingència
ens ho permetin.

Per al curs que ve, seguirem donant prioritat a la nostra intervenció amb
l’alumnat vulnerable del centre i amb les seves famílies, coordinant-nos i
col·laborant sempre que sigui necessari amb Serveis Socials i treballant perquè
tot l’alumnat que ho necessiti pugui rebre beca de menjador. El Pla Digital
també té present l’alumnat amb vulnerabilitat digital i seguirem amb el préstec
de chromebooks i microportàtils a totes aquelles famílies que no tenguin
possibilitat de comprar un dispositiu.

Pel que fa als documents institucionals de caràcter no anual, serà prioritària
l’elaboració i/o modificació del Pla d’igualtat i coeducació, el Pla lector, i el
Reglament d’Organització i Funcionament.

En relació a la formació dels docents del curs vinent, hem seleccionat
l’acompanyament constructiu en el pràcticum, ja que som centre col·laborador
de la UIB i atenem un nombre molt elevat de practicants de magisteri durant el
curs escolar. Aquesta formació ens ajudarà a guiar aquest alumnat durant el
seu període en el centre i a millorar la nostra intervenció en aquest sentit.

També hem sol·licitat a la Conselleria el programa educatiu del dinamitzador
lingüístic per poder continuar eficientment amb el programa de dinamització
lingüística i ràdio escolar que el centre du a terme des de fa quatre cursos
escolars i amb el qual estam molt satisfets.

En general, els resultats acadèmics han millorat durant aquest curs,
possiblement per la reducció de ràtios a les aules. De fet, no tenim alumnat
repetidor. Així i tot, s’ha de seguir treballant per a la millora dels resultats.

Finalment, cal dir que la valoració general del curs és positiva per part de tota la
Comunitat Educativa. Esperam el curs que ve amb optimisme i amb més
experiència que aquest tan atípic any escolar.
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