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La memòria d’aquest curs recull i analitza el grau d'assoliment dels objectius proposats en la PGA, els resultats de l’avaluació i les propostes de
millora que aporten els diferents sectors de la comunitat educativa.

Cal fer menció que el curs escolar 2021-2022 ha estat marcat per l’adaptació als canvis de protocols i d’instruccions a causa de la pandemia,
s’inicià el curs amb grups bombolla però amb tot l’alumnat al centre educatiu a diferència del curs anterior. Al segon trimestre que les autoritats
sanitàries eliminaren l’ús obligatori a l'exterior i finalment al tercer trimestre podriem dir amb una tornada relativa a la normalitat. El mesos de
desembre i gener hi hagué una onada que afectà a un elevat nombre d’alumnat i professors.

El tractament a les propostes fetes pels cicles en els diferents apartats i les propostes de la reta de la comunitat docent es faran a la PGA del
proper curs 22-23.
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1. ANÀLISI DELS OBJECTIUS EN RELACIÓ AMB EL RENDIMENT ACADÈMIC I PROPOSTES PER A LA SEVA MILLORA
OBJECTIUS
PROPOSATS

INDICADORS
D’ASSOLIMENT

ACCIONS / MESURES PER A LA
SEVA CONSECUCIÓ

Grau
d’assolime
nt(1-4)

Propostes de millora

Acordar les decisions a les juntes
d'avaluació.
Aplicar el pla de prevenció de la
repetició.
Donar a conèixer a les famílies el
pla de prevenció de la repetició
(signatura)
Donar el màxim de suport a
l’alumnat que mostri uns primers
indicis de manca de comprensió o
dificultats amb el procés
d’aprenentatge

4

Prioritzar la resolució de les demandes a
l’EOEP fetes a E.I. d’alumnes que presentin
dificultats per poder aplicar les mesures
de suport pertinents.

Infantil: Vermell
1r cicle: Verd
2n cicle: Blau

QUANT A PROMOCIÓ I TITULACIÓ
PT
1

Reduir el
nombre de
repetidors.

Nombre de plans
de prevenció
després la
primera
avaluació.
Nombre de
repetidors a final
de curs.

Prioritzar les demandes d’infantil de
manera que quan arribin a primer cicle de
primària ja tenguin un primer diagnòstic i
les puguin atendre.

QUANT A RESULTATS GLOBALS PER ASSIGNATURES I GRUPS
R1

Mantenir els
resultats
acadèmics
assolits

% d'alumnes que
aproven totes les
àrees a EP
(Curs 20_21:
85,5%)
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Millorar l'eficàcia dels reforços a
través de la integració del
professorat de suport dins l'aula.

3

Millorar la coordinació de la metodologia
entre tutors i mestres de suports.
Reduir al màxim el nombre de persones
diferents de suport que entren dins un
4

Curs 21-22:
79,6%
% d'alumnes que
no aproven 1-2
àrees
(Curs 20-21:
7,8%)
Curs 21-22: 10%

Impulsar l’aplicació del treball
cooperatiu i projectes a primària
com a eina facilitadora del procés
de l’aprenentatge a l’alumnat.

mateix grup-classe.
Millorar la coordinació entre tutors i equip
de suport.

Potenciar l'expressió oral a les
diferents àrees lingüístiques,
auxiliar de conversa en el segon
cicle de primària a l’àrea de
llengua anglesa.

% d'alumnes que
no aproven més
de dues àrees.
(Curs 20-21:
6,67%)
Curs 21-22: 10.4
%
QUANT A RESULTATS DE L’ALUMNAT QUE REPETEIX CURS
RR
1

Que l'alumnat
repetidor
assolesqui les
competències
bàsiques.

Resultats
acadèmics de
l'alumnat
repetidor

RR
2

Fer un
seguiment de
l’eficàcia de la
repetició.

% d’alumnat amb
resultats positius
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Iniciar el pla a principi de curs
Revisió i seguiment a les juntes
d'avaluació.
Aplicar el pla d’alumnes repetidors
amb la implicació de l’equip de
suport.
Seguiment dels resultats
trimestrals

2

Incrementar hores de suport amb
l’alumnat repetidor sempre que sigui
possible. (criteris de priorització)

4

5

QUANT A RESULTATS DE L’ALUMNAT AMB ACNS I AMB ACS
NE
SE
1

Fer un
seguiment
dels resultats
d’avaluació

% d’alumnat amb
resultats positius
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Revisió i seguiment a les juntes
d'avaluació i cicles.
Revisió trimestrals de les ACIs

4

Fer un seguiment més continu i exhaustiu
per part de l’orientador/a dins l’aula a
través de l'observació directa i
coordinacions amb les tutores.
Fer un reunió trimestral amb l’equip
docent. A principi de cada trimestre per
valorar l’avaluació i/o modificació d’ACS.

6

2. OBJECTIUS ESPECÍFICS PER AL CURS. GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE L’ÀMBIT PEDAGÒGIC,
ORGANITZATIU I DE GESTIÓ I PROPOSTES PER A LA SEVA MILLORA

OBJECTIUS
PROPOSATS

INDICADORS
D'ASSOLIMEN
T
A) En l’àmbit pedagògic

ACCIONS / MESURES PER A LA SEVA
CONSECUCIÓ

Grau
d’assolime
nt (1-4)

Propostes de millora

P Promoure
1 l’actualització
de la
documentació i
plans del centre

Actualitzar la documentació de la
concreció curricular
Revisar les proves inicials-finals de 1r i
2n (més competencials).
Revisar les proves inicials - finals
d’educació infantil.
Revisar les proves inicials i finals de 2n
cicle.
Revisar els acords metodològics del
centre de treball cooperatiu,
matemàtiques i acords intercicles.

3

Adaptar l’avaluació per obtenir
resultats més realistes del grau
d’assoliment dels objectius.

% de
documentació
aprovada
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Eliminar l’informe del gestib i mantenir
l’informe de rúbriques.
Donar a conèixer les evidències a la
resta de nivells. Transferència als
altres nivells.
Agilitzar tràmits en els quaderns
d’equips TC al 3r cicle.
Revisar les proves finals 6è de llengües
conjuntament amb la resta dels
centres implicats. Revisar algunes
adaptacions de les proves de
matemàtiques nivells 3 i 4.
Revisar la temporalització de les
proves finals a 6è.
Establir una sistematització en el
treball en projectes.
7

P Impulsar l’ús de
2 les TIC/TAC a les
aules

% de grups de
primària que
utilitzen el
classroom

Actualitzar el pla de contingència
digital.

grau de
satisfacció del
professorat,
alumnat i
famílies en l’ús
dels
chromebooks

Augmentar la dotació de chromebooks
per a que tot el segon cicle pugui
emprar el classroom dins l’aula.

% de
programacion
s d’aula que
inclouen les
activitats TAC

Planificar horaris per nivells l’ús del
chromebooks.

1

Utilització del classroom.
No s’ha
mesurat

Coordinar la creació del banc de
recursos, especificats amb continguts i
assignatures.
No s’ha
mesurat

No introduir les eines digitals al primer
cicle (1r i 2n) més enllà de la pissarra
digital.
Actualitzar el material que tenim a les
aules perquè pugui ser un recurs més
per l’alumnat.
Introduir una sessió quinzenal, per
aprendre conceptes bàsics en la
utilització de les TIC (enviar mails,
canvas, compartir documents, excels,
presentacions, edicions de vídeo …)
Valoram introduir-ho des del 1r cicle.

Els continguts que es duen a terme de
les TACS quedin reflectits a la
programació de les unitats didàctiques.

b) En l’àmbit de gestió (econòmica, d'espais, de recursos, ...)
G Millorar la
1 comunicació
interna

% de
documentació
al Gsuite

Elaborar un guió per facilitar la
localització de les carpetes dins el
DRIVE corporatiu.
Realitzar la memòria amb el document
PGA-Memòria de PMT
Revisar el document de sistemàtica.
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Elaborar un guió d’arxius i carpetes
que hi ha dins PMT.
Realitzar un guió clar de tot el que es
pot trobar a PMT. Donar accés a
almenys un membre del cicle als
documents necessaris.
Document organitzat del PMT amb
enllaços.
8

% de

4

professorat
que usa la
plataforma
G Optimitzar els
2 recursos i
espais del
centre seguint
criteris
pedagògics
d'utilització i de
forma efectiva.

Grau de

Inventariar digitalment els llibres de

satisfacció

lectura del centre.

dels docents.

Creació d’un centre de recursos físic.
Creació d’una carpeta digital de
recursos.
Mantenir un inventari actualitzat de
cada biblioteca d’aula.
Inventariar material d’educació física.

4

Inventariar el material manipulatiu de
matemàtiques de l’aula de recursos.
Fer un registre d’ús del material
manipulatiu de matemàtiques de l’aula
de recursos.
Tornar a organitzar el material per
ambients.
Fer els inventaris a través del GESTIB.

3. VALORACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE

ASPECTES ORGANITZATIUS

FIXAT ACCIONS / MESURES PER A LA
A LA SEVA IMPLEMENTACIÓ (si escau)
PGA
SÍ N
O

1 Calendari i horari general del
centre
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x

Grau
PROPOSTES DE MILLORA
d’assoliment Infantil: Vermell
(1-4)
1r cicle: Verd
2n cicle: Blau

3

Unificar horaris per a tots els cicles (9-14).
Tornar a organitzar els horaris d’infantil d’acord amb els
ambients tant de les tutores com dels especialistes.
9

Psico: especialista educació física per les sessions de 4t
d'educació infantil anys més els ambients.
Música: ambient pendent d’espai.
Anglès: dins l’horari del grup classe.
AL: sessions petit grup dels alumnes que tenen necessitat
i tallers.

Unificar horaris de patis.
2 Criteris pedagògics per a
l’elaboració dels horaris de
l’alumnat i del professorat

x

3 Calendari de reunions i
d'avaluacions

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

Elaboració dels horaris seguint els
criteris aprovats pel claustre.
Revisió a final de curs, per si cal
modificacions

3

El calendari de reunions
d'avaluació consta al pla
d'avaluació
Publicació del calendari mensual
abans de la darrera setmana del
mes precedent.
Publicació al calendari del Gsuite

4

Reunions abans de l’inici de curs.
Entrevista individual durant el
primer trimestre i totes les
convenients al llarg del curs.

4

A educació infantil evitar que els especialistes facin la seva
sessió a l’hora del berenar. especialment a 4t d’EI.

Tenir en compte les propostes fetes al document
NM010301-0
Berenar dins les aules, per tal d’afavorir una alimentació
saludable i un control efectiu d’allò que duen els
alumnes.

A infantil consideram que les entrevistes individuals
durant el primer trimestre només han de ser a 4t
d’educació infantil o bé si el tutor/-a és nou, fer
entrevistes individuals a final de curs.

Les entrevistes amb les famílies en cas de seguir
amb el mateix alumnat, fer les que es considerin
prioritàries.

10

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

x

4

Establir un horari per a l’ús de les zones del pati fora
d’horari de pati.

Establir horaris d’ús dels espais que no s’emprim.
Organització dels jocs i zones de pati.
Reserva d’espais-Gestib
6 Estat de les instal·lacions i
equipaments

x

Seguiment des de l'AMIPA i l'ED al
departament de Planificació en
relació a les activitats previstes:
banys, ascensor i sortida
d'emergència
Humitats a l'edifici d'EI

2

Solucionar la mala olor dels banys.
Prioritzar que els ordinadors que millor funcionin estiguin
a les aules.

Tenir en compte les baixes i altes temperatures i
acondicionar les aules.

ALTRES APORTACIONS A LA MEMÒRIA

Infantil
-

Tornar a fer els grups flexibles a 6è d’educació infantil.
Evitar fer documentació per duplicat. (Si es fa una acta d’avaluació final on es parla de cada infant de forma individual i es té una
graella de resultats per la comparativa, considerem que no seria necessari fer un document i una reunió de traspàs d’informació.)
Informar als tutors quan es fa una reunió entre famílies i equip d’orientació.
AL: Dedicar més hores a educació infantil i manco a suports a primària. Per així poder treballar la prevenció i estimulació. A més
de les sessions individuals o grupals, realitzar tallers a l’hora dels ambients.
Unificar criteris a l’hora de treballar la cultura popular( a música, religió,...)
Poder fer les guàrdies a l’edifici d’infantil.

Primer cicle
Recuperar la millora de les relacions entre els membres del claustre després d’una època de restriccions degut a la COVID.
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4. Compliment del Pla per a l’avaluació, seguiment i valoració dels resultats acadèmics

Aspectes del Pla

GRAU

PROPOSTES PER AL CURS SEGÜENT

COMPLIMENT
1-4

1

Organització i desenvolupament

4

2

Calendari

4
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Endarrerir tot el que sigui possible les sessions d’avaluació de siśe.

12

5. VALORACIÓ DELS PROJECTES INSTITUCIONALS I DELS PLANS DE CENTRE
5.1. REVISIÓ DELS DOCUMENTS INSTITUCIONALS DEL CENTRE QUE S’HA PREVIST MODIFICAR

PROJECTES /
DOCUMENTS
INSTITUCIONALS

FIXAT A
PGA
SÍ

3 Projecte Lingüístic

Revisió les proves inicials i finals de
tots els cursos.

3

Incloure del pla de foment de la
lectura al PLC i revisió de les graelles
d’activitats per cicles

4

Actualització del pla de convivència.
El·laboració del PIC (Pla d’igualtat i
Coeducació)

4

NO

x

x

Afegir un dictat a les proves de llengües de tercer
nivell.

Analitzar i revisar el nivell de dificultat segons el
nivell.
Matemàtiques final de 5è, revisar-la.
Matemàtiques finals de 6è, nivell 4 eliminar
l’enunciat amb l’operació que han de fer.
Castellà final 6è, falta una comprensió oral.
Català final 6è, revisar el valor de cada apartat.
Anglès revisar-les.

x

4 Pla d'Acolliment /PALIC
5 Pla de Convivència
Pla d'igualtat i
coeducació.

VALORACIONS
PROPOSTES DE MILLORA
CICLE
Infantil: Vermell 1r cicle: Verd 2n cicle: Blau
Grau
d’assoliment
(1-4)

x

1 Projecte Educatiu
2 Concreció Curricular

ACCIONS / MESURES PER A LA SEVA
IMPLEMENTACIÓ

x
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Pla de convivènca s’ha iniciat la seva revisió.
Aprovació el curs 22-23

13

PIC. S’ha elaborat i aprovat el projecte de igualtat i
coeducació del centre.

6 Pla d'Atenció a la
Diversitat

x

7 Pla d'Acció Tutorial

x

8 Reglament
d'Organització i
Funcionament

x

Proposta de millora resulta de l’avaluació de
direcció: revisió i actualitzalització del PAD

Un cop aprovat el ROC de centres autonomic caldrà
la seva revisió.

PLANS I PROGRAMES ESPECÍFICS DE CENTRE
Plans i programes específics

GRAU
DE
COMPLIMENT

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

1-4

1

Programa de millora i
transformació. PMT

2

PLACM. Programa de llengua àrab
i cultura marroquí
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4

Veure punt 11. PMT

4

Calendaritzar en dimecres sempre que sigui possible, per aprofitar el mestre
com a mediador.
Iniciar el programa amb l’alumnat de 2n cicle

14

3

Centres coeducatius

4

Activitats a les aules i de centre pel 25N i el 8M. Resum d’activitats i valoració a l’apartat
d’activitats complementàries
PIC. S’ha elaborat i aprovat el projecte de igualtat i coeducació del centre.
Pel proper curs 22-23 s’han sol·licitat les activitats entorn del 8M i 25N així com també
formar part de la xarxa de centres coeducatius.

4

Centres ecoambientals

4

Naturalitzar el centre (Sembrar arbres al pati d’infantil, posar jardineres verticals als
patis petits ,posar en marxa l’hort ) amb la participació de tota la comunitat educativa

Auxiliar de conversa

6

Pla de coordinació primària
-secundària

7

Pla anual de l’equip de suport

Memòria equip de suport

8

Pla d’actuació de l’EOEP

Memòria pla d’actuació EOEP
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Aquest curs hem tingut una auxiliar de conversa, l’horari s’ha prioritzat al segon cicle de
primària. S’ha adjudicat aquest programa novament pel proper curs però compartida
amb el CEIP Llorenç Riber, disposarem de 7 hores setmanals pel proper curs.

5

3

Establir reunions amb l’IES i els tutors de 6è.

15

PROGRAMA DE LLENGUA ÀRAB I CULTURA MARROQUÍ
Aquest programa té una doble vertent, disposar d'un mediador entre el centre i les famílies d'origen magrebí i per altra part les classes de
llengua i cultura àrab que reben els alumnes en horari extraescolar. Aquest curs s’ha duit a terme entre els mesos d’octubre a maig. Es va oferir
als cursos de 3r, 4t, 5è i 6è, a causa de la gran demanda es va fer un grup d’alumnes de 4t i un grup entre l’alumnat de 5è i 6è.
El professor ha fet mediador entre les famílies i els tutors i l’equip d'orientació en entrevistes els dimecres que és el dia d’assistència al centre.
Nombre d’entrevistes: 18

CENTRES ECOAMBIENTALS
Enllaç Memòria

PROGRAMA PADIB
Al llarg del curs hem anat realitzant algunes activitats de l’àmplia proposta que es troba al programa.
A 1r cicle han visualitzat còmics de Bon dia Salut per recordar la importància d’una alimentació saludable, de fer esport , alguns valors com
respectar, compartir…
A 2n cicle s’han realitzat activitats del programa Es-Tic de prevenció per fer un bon ús de les tecnologies digitals , dels perills i riscos que se’n
deriven.També s’ha treballat la privacitat, la protecció de dades, el ciberbullying, les Fake News amb el material del programa, visualitzant alguns
videos, jocs online i diverses dinàmiques i debats per prendre consciència sobre el tema.
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7. PRINCIPALS CONCLUSIONS I PROPOSTES DE MILLORA APORTADES PER LA COMUNITAT EDUCATIVA (PROFESSORAT,
ALUMNAT, PARES I MARES, PERSONAL NO DOCENT…).
A principi de curs s’elabora el DC030701 Pla de mesura de la satisfacció de la comunitat educativa. Atenent a aquest pla, aquestes són les
actuacions dutes a terme:

CODI

DESCRIPCIÓ

COL·LECTIU ENQUESTAT

MD030701

Satisfacció general de l’alumnat

Alumnat de segon cicle

MD030702

Satisfacció general de les famílies

Totes les famílies de l’alumnat

MD030703

Satisfacció general del personal docent

Tot el personal docent del centre

MD030704

Satisfacció general del personal no docent

Tot el personal no docent del centre

MD060102

Enquesta valoració acollida professorat

Professorat nouvingut

També hem inclòs en aquest apartat l’enquesta de d’acollida de les famílies a la reunió de principi de curs.
ENQUESTA ALUMNAT

Revisió del sistema. Memòria curs 21-22

17

Les aportacions de l’alumnat s’han recollit desde dues vertents. la primera amb les enquestes individuals de satisfacció que es fan cada curs a
l’alumnat de segon cicle. i a través d’una enquesta grupal a cada curs per mitjà de la junta de delegats.
Respostes alumnat junta de delegats

APORTACIONS
PER CLASSES

MILLORA DE PATIS

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

FESTA DE FI DE CURS

1r A
1rB

Arreglar el pati zona1. Tenir un parc. Turnar els jocs
de pilota.

2nA

Amb ajuda d’un adult i parlant.
Amb l’ajuda d’altres companys.
Acceptar els propis errors.

2nB

Arreglar pati zona 1: tirolina, engronxadora i
tobogan.
Hula-hops, caseta i banc de fusta.
Cistella per treure les botelles d’aigua.

2nC

Més espai per jugar a futbol.
Més material(opcions) de jocs de pati.
Racó de la calma.
Biblioracó.

3rA
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Tallers: Maquillatge, polseres,
disfresses, música, xapes,...
Ginkana i concert al pati.
Art, mandales, jocs
manipulatius, música, bitlles,
collars i polseres, motllos per fer
plastilina i fang. Pintar pedres.
Gelats

Els conflictes de pati s’han de
resoldre en el pati.
Dedicar més temps a la
resolució de conflictes.

Jocs d’aigua.
Festa amb música. Berenar.
Tallers (maquillatges) i animació.
Jocs d’aigua: batalla de globus i
pilotes d’aigua.
Tallers: origami, aquarel.les,
pintar camisetes, balls. Concurs
de castells d’arena. Polseres i
18

collars, maquillatge, màscares,
fang, disfressos.
3rB

Millorar l’hort escolar. Estructures al pati. Caseta de
fusta amb cuineta. Capsa amb dorsals de colors i
xiulet. Sacs.

4tA

Aprofitar zona 1 (pati del darrera) amb tobogan i
gronxadora (com un parc). Cabanya de fusta.
Bilbioracó.

4tB

Aprofitar zona 1 (pati del darrera) Respectar files
d’entrada i sortida.
Renovar material arener.
Més pilotes de ping-pong.
Més cordes i elàstics.
Netejar herbes del pati.
Reparar pared zona pati darrera. Barreres.

5èA

Gronxadors al pati.
Que es puguin usar tots els patis.

Resoldre els conflictes de pati, el
temps de pati i amb ajuda dels
mestres de torn.

5èB

Establir acord de posar i llevar la red de volei.
Tots i totes hem de cumplir amb els acords i
organització de patis (material,...)
Indicar inici i final del pati (timbre, música,...)
No usar el pati del darrera.
Pati tots i totes junts.
Tancar millor l’escola.

Resoldre els conflictes de pati, el
temps de pati i amb ajuda dels
mestres de torn.

6èA
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Tallers: Tatuatges, Henna, tenyir
cabells. Polseres. Mandales,
maquillatge. Cuina.

Tallers. Animació i photocall.
Playback
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6èB

Millorar el tancament de les barreres del pati.

Ball, teatre,...

6èC

Més jocs.
Tenir cura del material.
Poder usar el pati del darrera.
Posar-hi proteccions.
Posar gronxadors i un tobogan.

Vídeo de la trajectòria a l’escola.
Ball.

Respostes alumnat de segon cicle, enquesta de satisfacció general.
MD030701 ENQUESTA SATISFACCIÓ ALUMNAT

RESPOSTES
4t 45/45
5è 17/52
MD030301 ENQUESTA SATISFACCIÓ ALUMNAT. CURS 21-22

6è 50/56

T'agrada venir a aquesta escola?

4,21/5

T'agraden les activitats i jocs que pots fer el temps del pati?

4,22/5

Coneixes l'ús del reciclatge a l'aula(papereres de paper, envasos, orgànic i rebuig)?

0.9% NO
99.1% SI

Creus que les sortides que has fet aquest curs t'han ajudat a aprendre millor el que

85.6% SI

heu treballat a l'aula?

14.4% NO

De les sortides (excursions) que has fet, quina t'ha agradat més?

4t Granja escola Molí d'en Bea
5è i 6è Viatge d’estudis

Dins l'aula fem moltes tasques ... Valora de l'1 (poc) al 5 (molt) [Llibres]

3,78/5

Revisió del sistema. Memòria curs 21-22
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Dins l'aula fem moltes tasques ... Valora de l'1 (poc) al 5 (molt) [Ordinadors]

3,8/5

Dins l'aula fem moltes tasques ... Valora de l'1 (poc) al 5 (molt) [Aprenentatge
cooperatiu]

3,82/5

El tracte per part del teu mestre/a és respectuós i fa que et sentis valorat?

4,44/5

El tracte amb els companys és correcte?

4,21/5

Assisteixes alguna activitat extraescolar de les organitzades al centre: teatre, tenis,

24 alumnes de segon cicle assisteixen a activitats

zumba, bàsquet,... Quina?

extraescolars del centre

En aquest apartat pots fer les suggeriments i les observacions que vulguis. Que podem millorar?
Els banys. (És el comentari que surt més repetit a tots els grups)
Poder tenir el pati de darrere i que allà posessin un mini parque i un tobogan
Afegir pales i objectes del arener per millorar un poc ja que estan roputs o desgastats.
Pissara de guix, que els alumnes pasin als passadissos més tranquils,no cridar pels passadissos i també volem un ventilador.
Que posin un parell de guixos a cada classe, més cordes i elàstics.
Posar columpio i un tobogan
Podem millorar canvia els radiadors de la classe de 4tB
posar un tobogan de 2 metres de altura i posar columpios
Podem millorar canviar els radiadors
Que les activitats del pati siguin més.
Podeu millorar banys, pati, escritoris (es que estan espenyats) i aire condicionat
Que els mestres de pati facin més atenció als alumnes
M'agradaria tenir una excursió cada 2 mesos i 1 acampada cada any, així l'escola seria molt millor i també molt mes ventiladors, això és tot.
Més excursions
Podem millorar les cadires perquè en l'estiu fa molta calor i si utilitzes calçons curts la pell et queda aferrada a la cadira. També els cabells
s’enganxen a la cadira.
No fer tants deures
Utilitzar més els ordinadors
Revisió del sistema. Memòria curs 21-22
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Podem millorar el tancament de l'escola i així no haver de tapiar portes dels banys (piscina), el ordinadors dels tutors, etc.
Posar ascensors per la gent que tingui lesions i posar sortides d'emergència , perquè per les finestres no ens podem tirar.
Crec que no canviaria res, m'agrada tot això de l'escola
Fer més sortides culturals
Que en els llibres per exemple de socials enlloc de llegir que sa mestre mos expliqui directa ment
Vull fer més excursions i més sortides per aprendre coses noves com cultura ,historia... O que hi hagi més hores de pati
m'agradaria que hi hagi més excursions i més excursions i sortides i no sempre estar amb un llibre a la mà i estudiar la veritat també
m'agradaria molt que hi hagi altres activitats d'art amb els altres cicles
Utilitzar més els ordinadors.

MD030304 ENQUESTA SATISFACCIÓ GENERAL DE FAMÍLIES
S'han passat enquestes telemàtiques de satisfacció general a les famílies a final del mes de maig.
Un dels punts més febles és la valoració de les instal·lacions, com cada curs escolar.
S'han rebut un total de 108 enquestes quasi bé el doble que el curs passat. Així i tot cal insistir amb recordatoris a les famílies.
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Suggeriments/ Sabem que venim de dos anys estranys però m'agradaria que es fessin més activitat conjuntes amb les famílies i que es poguessin
Valoracions/Ob fer més coses entre grups, com ambients... També pens que es berenar hauria de ser sempre al pati ( llevat de quan faci mal
servacions:
temps) Així i tot, gràcies per la feina que feis i pels dos anys caòtics que heu tingut!
Bien
Consideram que hi ha moltes avaluacions a l’alumnat mitjançant exàmens. Ens agradaria més treball cooperatiu i metodologies
actives.
Hem trobat a faltar una jornada de portes obertes i veiem essencial la pràctica psicomotriu a un espai adient i amb continguts
psicomotors.
Estam molt contents de la feina feta per la tutora i tots els mestres. Gràcies per la dedicació!
No canvieu mai el menjador, per les famílies que els nostres fills hi van tot el curs, es un servei immillorable
Estaria bé introduir la psicomotricitat als infants amb horari lectiu
Actividades extraescolares. Hay que añadir por ejemplo atletismo o natación
Moltes gràcies per tot!!!!
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Trobo que les instal·lacions són millorables (sobretot pati i banys) i trobaria important anar pensant en una ampliació del centre
per tal de poder anar baixant les ràtios per aula i així oferir una millor qualitat assistencial.
Millorar dels espais comuns, aules amb ràtios més baixes i ben equipades, escola oberta a les famílies, zones verdes. Gràcies per
cuidar dels nostres fills i fer que cada dia venguin contents a l'escola malgrat les dificultats que es troben els docents en la seva
tasca diària.
Este año estamos muy descontentos con la maestra y sería bueno que las reuniones o charlas que dan las dieran también en
castellano, ya que los papas que no hablamos el catalán ( que somos muchos) quedamos totalmente a fuera de cualquier
actividad o participación.
Bien
Reforma al col.legi
Deberían de poner más apoyo a los niños con necesidades especiales.
Hi hauria d'haver més professors per ràtio D'alumnes per així atendre les necessitats de cada alumne. Falta arbres o espais, ombra
al pati. De l'etapa d'educació infantil estic molt contenta de la seva implicació i atenció cap als alumnes I famílies.
Trob que l’escola per ara va bé
Es podrien incorporar algunes activitats on poder participar pares, infants i mestres en horaris més adaptats per conciliar amb
feina
Gràcies per tot el que feu!!!!
Pens que hi hauria d'haver més rapidesa a l'hora d'accedir a la orientadora/logopeda per poder fer el diagnòstic de TDAH, AACC,
entre altres...
Gracias por todo sus esfuerzos para que los niños estudien. Os agradezco mucho por su atención y colaboración en educación
infantil de nuestros niños, sois un equipo excelente.
Súper bien
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ENQUESTA PERSONAL DOCENT
MD030302 ENQUESTA SATISFACCIÓ PERSONAL DOCENT
Respostes: 73% professorat.
VALORACIONS
1. Recursos disponibles per les activitats lectives (aules, material didàctic...)

Puntuació sobre 5
3,31

2. Espais i recursos materials per fer feina en hores no lectives (sala de professorat, sales per reunions,
ordinadors...)

2,92

3. la informació i els canals de comunicació existents al centre (comunicats, correu electrònic, whatsapps,
reunions...)

4,23

4. La feina de l'equip directiu en conjunt.

4,12

5. Suport i col·laboració amb l'equip directiu.

3,96

6. Grau de compliment dels acords presos al claustre i a les CCP

3,96

7. El funcionament del teu cicle

3,77

8. Coordinació de nivell

3,81

9. La feina de l'equip de suport (orientadors, PT. AL)

3,85

10. Coordinació TIC

4,31

11. Organització i desenvolupament de les activitats complementàries

3,85

12. Atenció i servei que reps del personal de neteja

4,23

13. Participació amb les famílies

3,69

14. La relació amb la resta de companys

4,12

15. La convivència i la relació amb el conjunt de l'alumnat

4,50
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16. Estic satisfet/a de fer feina en aquest centre

4,19

17. Propostes de millora, observacions, suggeriments pel proper curs.
Tot l'equip docent hauria de fer feina amb una mateixa línia metodològica i s'hauria de controlar que així fos, ja que hi ha classes on no és segueix
cap línia de centre ni cap acord de claustre.
Reunions de l'Equip de Suport setmanals per aconseguir una millor coordinació i seguiment dels casos.
No solapar la formació de centre amb la preparació (LOMLOE) del curs.
Tenir un espai per poder deixar les coses personal. Per exemple: una taquilla.
Rutines cooperatives que faci tot el professorat
Un dels punts a millorar és la pròpia cohesió del claustre tant a nivell personal com laboral. Crec que és de vital importància que el claustre
funcioni com un equip per tal que tothom hi participi de forma activa (fent propostes, debatent...) i que es posin en marxa els acords presos i no es
quedin en el paper.
Que es faci un seguiment per part de l’orientador/a dels infants que ho necessitin
Que l’equip directiu tengui més en compte les necessitats d’infantil

ENQUESTA PERSONAL NO DOCENT

MD030303 Enquesta personal no docent
Respostes 6/7
Satisfacció general del lloc de feina

4.23/5

Valoració respecte a l’atenció rebuda per part de l’equip directiu

4.5/5

Satisfacció del tracte rebut per part del personal docent (mestres)

4.1/5

Valoració de la relació amb l’alumnat del centre

3.8/5
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Valoració de la relació amb el personal no docent

4.32/5

Suggeriments/Valoracions/Observacions
RESULTATS ENQUESTES DE SATISFACCIÓ DE LA REUNIÓ DE PRINCIPI DE CURS:
Mitjana valoració de l'acollida.

4.43

% de famílies que assisteixen a la reunió col·lectiva.

Les reunions de principi de curs amb les famílies es varen haver de programar totes abans de l’inici de les classes, a les informacions de cada
curs s’hi va afegir l’ús del GestIB i la informació del pla de contingència, reagrupacions d’alumnat, mesures preventives, grups bombolla...
Resultats de les enquestes de les reunions col·lectives de principi de curs.
Reunions col·lectives assistència famílies

4t I

5è I

6è I

1r

2n

3r

4t

5è

6è

14
11

12
12

12
11
13

16
16

18
15
-

14
18

14
9

13
17

18
6

Valoració de la informació

Valoració de l'espai on Valoració de l'horari d'adaptació

Valoració de l'horari de la

Considerau que la

rebuda

s'ha realitzat la reunió: en el mes de setembre: (només

reunió amb el tutor/a

informació rebuda ha estat
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ed. Infantil, 3 anys)
4.76

4.47

suficient?

4.72

3.48

4.71

Els resultats són molt positius i tots els apartats obtenen puntuacions altes (sobre 5). Els valors més baixos són els que fan referència a l’hora de
la reunió. I dels comentaris fets per les famílies tenir present que el 57% del comentaris demanen les reunions els horabaixes.

Acollida personal docent.
En general estau

la recepció feta La recepció del

L'organització i La informació

Indicau el que més vos ha

satisfets amb

per l'equip

transmissió

rebuda sobre

agradat de l'acollida

l'acollida?

directiu

d'informació

el

vostre cicle

Aspectes millorables

funcionament
del centre

Trobar tota la
7

7

8

7

7 documentació al drive

Mostrar l'escola.Escriure
a les portes els cursos

les meves companyes de
cicle m'han ajudat molt a
adaptarme al funcionament
9

10

10

8

9 del centre
Actitud oberta per part de
les companyes a l'hora
d'explicar funcionament del
centre i mostrar-me les

10

9
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l'amabilitat i que en tot
moment m'han ajudat en
10

10

10

10

10 tot el que he demanat
L'equip directiu molt proper Ens haguessin pogut
i disposats a ajudar en tot

8

9

9

9

9 moment

9

9

9

9

9

ensenyar les
instal·lacions del centre

l'atenció i explicació de tot
el funcionament de manera
9

9

8

8

9 ràpida i eficient
La presentació del

8

8

9

7

8,75

8,88

9,13

8,38

7 professorat
8,63

8. SEGUIMENT I MESURA DE CURSOS I PROCESSOS.
No són indicadors objectius per aquest curs però es considera necessari fer-hi referència a la memòria del curs.
PR0102 MATRICULACIÓ
1r trimestre: 10 altes de matrícules fora termini i 15 baixes
2n trimestre: 4 altes de matrícules i 5 baixes
3r trimestre: 8 altes i 1 baixa
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Evolució matrícula dels darrers cursos

Revisió del sistema. Memòria curs 21-22

32

PR0204 AVALUACIÓ
A la columna global en vermell s’indica els resultats que es diferencien + de un 10% dels resultats de les Illes Balears.
1a AVALUACIÓ 21/22

2a AVALUACIÓ 21/22

MATE
RIA

1r A

1r B

Global

ANG

87%

87%

CN

100%

CS

AVALUACIÓ FINAL 21/22

MATE
RIA

1r A

1r B

Global

MATE
RIA

1r A

1r B

Global

86,96% 97,42%

ANG

78%

96%

86,96% 97,51%

ANG

75%

91%

82,98% 97,91%

100%

100,% 98,89%

CN

100%

100%

100,% 98,72%

CN

96%

100%

97,87% 98,91%

100%

100%

100,% 98,81%

CS

100%

100%

100,% 98,78%

CS

96%

100%

97,87% 98,94%

EA

100%

100%

100,% 99,41%

EA

100%

100%

100,% 99,43%

EA

96%

100%

97,87% 99,41%

EF

100%

100%

100,% 99,55%

EF

100%

100%

100,% 99,51%

EF

100%

100%

100,% 99,62%

CAST

100%

100%

100,% 96,36%

CAST

100%

91%

95,65% 95,9%

CAST

96%

91%

93,62% 96,63%

CAT

100%

100%

100,% 93,89%

CAT

78%

91%

84,78% 93,71%

CAT

79%

91%

85,11% 94,32%

MAT

100%

100%

100,%

MAT

78%

100%

89,13% 95,79%

MAT

75%

100%

87,23% 96,46%

RC

100%

100%

100,% 99,79%

RC

100%

100%

100,% 99,55%

RC

100%

100%

100,% 99,85%

VSC

100%

100%

100,% 99,38%

VSC

100%

100%

100,% 99,45%

VSC

94%

100%

96,55% 99,28%
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1a AVALUACIÓ 21/22

2a AVALUACIÓ 21/22

MATE
RIA

2n A

2n B

2n C

ANG

100%

89%

CN

100%
100%

AVALUACIÓ FINAL 21/22

MATE
RIA

2n A

2n B

2n C

Global

100% 96,08% 96,67%

ANG

85%

89%

92%

100%

92%

98,04% 98,28%

CN

100%

100%

100%

100%

100,00 98,13%
%

100%

100%

CS

CS

Global

IB

MATE
RIA

2n A

2n B

2n C

Global

88,46% 96,75%

ANG

85%

84%

92%

86,54% 97,48%

92%

98,08% 98,12%

CN

100%

100%

92%

98,08% 98,79%

85%

96,15% 97,87%

100%

100%

85%

96,15% 98,49%

IB

IB

CS

100%

100%

100%

100,00 99,58%
%

ED
ARTÍS
TICA

100%

100%

100%

100,% 99,48%

ED
ARTÍS
TICA

100%

100%

100%

100,% 99,66%

ED
100%
FÍSICA

100%

100%

100,00 99,72%
%

ED
100%
FÍSICA

100%

100%

100,%

ED
100%
FÍSICA

100%

100%

100,% 99,73%

L
CAST

90%

94%

85%

90,20% 95,70%

L
CAST

90%

89%

92%

90,38% 96,3%

L
CAST

85%

84%

92%

86,54% 96,93%

L CAT

90%

94%

77%

88,24% 93,33%

L CAT

85%

89%

85%

86,54% 93,78%

L CAT

90%

84%

85%

86,54% 94,97%

MAT

95%

89%

77%

88,24% 95,59%

MAT

85%

84%

92%

86,54% 95,01%

MAT

90%

84%

85%

86,54% 95,92%

100%

100%

100%

100,00 99,81%
%

100%

100%

100%

100,% 99,59%

100%

100%

100%

100,% 99,86%

RC

100,00 99,53%
%

100%

100%

100%

100,% 99,72%

VSC

ED
ARTÍS
TICA

RC
100%
VSC

100%

100%
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1a AVALUACIÓ 21/22

2a AVALUACIÓ 21/22

AVALUACIÓ FINAL 21/22

MATE
RIA

3r A

3r B

Global

MATE
RIA

3r A

MATE
RIA

3r A

3r B

Global

IB

ANG

88%

76%

82,35% 95,84%

ANG

92%

96%

93,88% 96,65%

ANG

85%

88%

86,%

97,63%

CN

96%

92%

94,12% 96,71%

CN

100%

96%

97,96% 97,19%

CN

96%

96%

96,%

98,4%

CS

85%

88%

86,27% 95,9%

CS

84%

83%

83,67% 96,08%

CS

88%

92%

90,%

97,95%

ED
ARTÍS
TICA

100%

100,% 99,45%

ED
ARTÍS
TICA

100%

100%

100,% 99,31%

ED
ARTÍS
TICA

100%

100%

100,% 99,46%

100,% 99,56%

ED
100%
FÍSICA

100%

100,% 99,45%

ED
100%
FÍSICA

100%

100,% 99,59%

92,16% 96,38%

L
CAST

100%

96%

97,96% 96,96%

L
CAST

92%

92%

92,%

97,87%

IB

100%

ED
100%
FÍSICA
100%

3r B

Global

IB

L
CAST

96%

L CAT

92%

84%

88,24% 93,94%

L CAT

96%

88%

91,84% 94,84%

L CAT

96%

92%

94,%

95,95%

MAT

96%

84%

90,2% 94,51%

MAT

100%

92%

95,92% 94,45%

MAT

100%

92%

96,%

95,71%

RC

100% 100%

100,% 99,76%

RC

100%

100%

100,% 99,66%

RC

100%

100%

100,% 99,93%

VSC

100% 100%

100,% 99,47%

VSC

100%

100%

100,% 99,43%

VSC

100%

100%

100,% 99,41%

88%
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1a AVALUACIÓ 21/22

2a AVALUACIÓ 21/22

MATE
RIA

4t A

4t B

Global

ANG

88%

86%

CN

88%

CS

AVALUACIÓ FINAL 21/22

MATE
RIA

4t A

4t B

Global

MATE
RIA

4t A

4t B

Global

86,96% 95,44%

ANG

87%

91%

88,89% 95,6%

ANG

87%

87%

86,96% 96,63%

95%

91,3% 95,67%

CN

96%

100%

97,78% 96,59%

CN

100%

100%

100,% 97,73%

96%

95%

95,65% 94,78%

CS

91%

91%

91,11% 95,82%

CS

96%

96%

93,48% 97,31%

EA

100%

100%

100,%

EA

100%

100%

100,%

ED A

100%

100%

100,% 99,22%

EF

100%

100%

100,% 99,53%

EF

100%

100%

100,% 99,51%

EF

100%

100%

100,%

CAST

96%

95%

95,65% 96,59%

CAST

96%

100%

97,78% 96,87%

CAST

91%

91%

93,48% 97,73%

L CAT

88%

95%

91,3% 94,45%

L CAT

91%

91%

91,11% 94,28%

L CAT

87%

87%

84,78% 95,28%

MAT

96%

100%

97,83% 93,69%

MAT

91%

95%

93,33% 92,81%

MAT

87%

87%

91,3% 94,77%

RC

100%

100%

100,% 99,66%

RC

100%

100%

100,% 99,61%

RC

100%

100%

100,% 99,76%

VSC

100%

100%

100,% 99,56%

VSC

100%

100%

100,% 99,55%

VSC

100%

100%

100,% 99,51%

IB

99,1%

IB

98,9%

IB

99,6%

1a AVALUACIÓ 21/22

2a AVALUACIÓ 21/22

AVALUACIÓ FINAL 21/22

MATE
RIA

5è A

5è B

Global

MATE
RIA

5è A

5è B

Global

MATE
RIA

5è A

5è B

Global

ANG

100%

88%

94,23% 92,16%

ANG

88%

88%

92,31% 92,91%

ANG

96%

92%

94,23% 94,23%

CN

96%

85%

90,38% 94,21%

CN

92%

100%

94,23% 94,84%

CN

96%

100%

98,08% 98,08%

CS

100%

96%

98,08% 93,12%

CS

100%

96%

94,23% 93,2%

CS

96%

96%

96,15% 96,15%

EA

100%

100%

100,% 98,05%

EA

100%

96%

98,08% 97,6%

EA

96%

100%

98,08% 98,08%

EF

100%

100%

100,%

EF

88%

100%

100,% 99,17%

EF

100%

100%

100,%

CAST

88%

96%

92,31% 95,24%

CAST

100%

81%

84,62% 95,77%

CAST

92%

92%

92,31% 92,31%
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99,3%

IB

IB

100,%
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L CAT

96%

92%

94,23% 92,76%

L CAT

92%

96%

98,08% 92,91%

L CAT

96%

88%

92,31% 92,31%

MAT

85%

85%

84,62% 90,99%

MAT

100%

85%

88,46% 91,36%

MAT

88%

85%

86,54% 86,54%

RC

100%

100%

100,% 98,93%

RC

100%

100%

100,% 98,94%

RC

100%

100%

100,%

VSC

100%

100%

100,% 99,14%

VSC

100%

100,%

VSC

95%

100%

97,44% 97,44%

1a AVALUACIÓ 21/22

99,%

2a AVALUACIÓ 21/22

MATE
RIA

6è A

6è B

6è C Global

ANG

76%

73%

85%

CN

81%

95%

CS

86%

ED
ARTÍS
TICA

100,%

AVALUACIÓ FINAL 21/22

MATE
RIA

6è A

6è B

6è C Global

MATE
RIA

6è A

6è B

6è C Global

76,79% 92,07%

ANG

90%

86%

91%

88,89% 91,71%

ANG

86%

91%

85%

85%

87,5% 93,86%

CN

90%

95%

91%

92,59% 93,95%

CN

90%

91%

100% 92,86% 96,37%

95%

69%

85,71% 91,9%

CS

90%

91%

91%

90,74% 92,48%

CS

86%

91%

69%

83,93% 95,51%

100%

100%

100%

100,% 96,96%

ED
ARTÍS
TICA

100%

100%

100%

100,% 96,93%

ED
ARTÍS
TICA

100%

100%

100%

100,% 98,33%

ED
100%
FÍSICA

100%

100%

100,% 99,46%

ED
100%
FÍSICA

100%

100%

100,% 99,19%

ED
100%
FÍSICA

100%

100%

100,% 99,29%

L
CAST

95%

91%

100% 94,64% 95,16%

L
CAST

95%

91%

100% 94,44% 95,67%

L
CAST

95%

91%

100%

L CAT

95%

91%

92%

92,86% 92,8%

L CAT

95%

91%

100% 94,44% 93,08%

L CAT

95%

86%

100% 92,86% 94,77%

MAT

67%

73%

77%

71,43% 91,73%

MAT

57%

64%

64%

61,11% 89,86%

MAT

76%

73%

69%

73,21% 92,74%

RC

100%

100%

100%

100,% 98,88%

RC

100%

100%

100%

100,% 98,21%

RC

100%

100%

100%

100,% 99,39%

VSC

100%

100%

100%

100,% 99,06%

VSC

100%

100%

100%

100,% 98,79%

VSC

100%

100%

100%

100,% 99,11%

IB

IB

IB

87,5% 93,87%

94,64% 96,95%

VALORACIONS CICLES
La comparativa dels resultats de les avaluació és satisfactòria en comparació als resultats de les Illes Balears. La diferència entre la global i els
resultats de les Illes Balears és molt poc poc significativa a excepció de l’àrea d’anglès del primer cicle i de les matemàtiques de sisè curs.
Revisió del sistema. Memòria curs 21-22

37

Aquests resultats i les propostes de millora s’analitzen a les actes d’avaluació i dels cicles.
VALORACIONS DELS RESULTATS DE LES PROVES DE NIVELL FINALS.
4t EDUCACIÓ INFANTIL
La valoració d'aquest curs és bastant positiva, la majoria de l'alumnat ha assolit els continguts treballats durant el curs.
La lectoescriptura l'hem treballat a partir dels noms dels nins i nines i dels seus referents, quasi tots reconeixen la majoria de les grafies, encara
que els costa una mica més relacionar -les amb el seu so.
La lògica-matemàtica l'hem treballada de manera lúdica, a partir de jocs manipulatius.
Treballam la grafomotricitat fina mitjançant diverses activitats com ara jocs de manipulació i activitats plàstiques.
Socialment són infants que s’han anat relacionant de manera positiva aprenent habilitats socials.
Dins aquest nivell ens trobam amb un grup bastant nombrós amb dificultats de llenguatge, dins aquest grup n'hi ha un parell que a més a més
tenen dificultats d'aprenentatge.
Hi ha dos infants amb demanda feta i altres que assisteixen a l’SVAP.

5è EDUCACIÓ INFANTIL
La valoració d'aquest curs és bastant positiva, la majoria de l'alumnat ha assolit els continguts treballats durant el curs.
La lectoescriptura l'hem seguida treballant a partir dels referents, quasi tots reconeixen la majoria de les grafies, encara que els costa una mica
més relacionar -les amb el seu so. Els falta l'escriptura lliure, davant el dictat dels sons ho fan molt bé.
La lògica-matemàtica l'hem treballada de manera lúdica, a partir de jocs manipulatius.
Treballam la grafomotricitat fina mitjançant diverses activitats de diferent caire. Alguns alumnes han de treballar més la prensió
Socialment són bastant tancats (grup bombolla), els costa relacionar-se amb l'alumnat de les altres aules.
Dins aquest grup ens trobam alguns alumnes amb necessitats:
- Una alumna NEE.
- Una alumna amb dificultats motòriques
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- Un grup bastant nombrós amb dificultats de llenguatge, dins aquest grup n'hi ha un parell que a més a més tenen dificultats d'aprenentatge.
Aquests alumnes tenen demanda feta.
PRIMER NIVELL
Els resultats finals de les proves evidencien que la gran majoria del grup ha assolit els objectius de llengües i matemàtiques. Cal comentar que hi
ha un grup d’alumnes als qui no s’ha passat la prova final de primer per tenir demanda d’intervenció oberta i mostrar un retràs d’almenys 1 any
respecte als objectius de final de primer.
Volem recalcar que durant el curs de primer els alumnes no realitzen cap prova escrita amb l’objectiu d’avaluar-los, sinó que es fa mitjançant
observació a l’aula, rúbriques i avaluacions individualitzades. Per això, els tutors de primer consideram que les proves escrites final i inicial no
són un bon barem per mesurar l’evolució ni l’assoliment dels objectius. S’hauria de re-plantejar utilitzar aquest tipus de proves a primer de
primària i substituir-les per informes d’avaluació basats en observacions qualitatives i no quantitatives.
SEGON NIVELL
Els resultats finals en general són positius, tant en les àrees de llengües com a matemàtiques.
A cada aula hi ha un petit grup d’alumnes que no superen els objectius; aquests evolucionen de manera satisfactòria però a un ritme més lent
per a les dificultats que presenten en l’adquisició de la lectoescriptura. Per aquest motiu no promocionen al curs següent.
La majoria d’alumnat ha obtinguts bons resultats.
Àrea de llengües: S’ha consolidat la lectoescriptura, encara que hi ha algunes mancances en l’escriptura de textos. Cal destacar un petit grup
d’alumnes que presenten greus dificultats en l’expressió oral en llengua catalana.
TERCER NIVELL
En general, els resultats finals han esdevingut satisfactoris. A més cal dir que, s’ha observat una evolució en cada un dels alumnes, a pesar de les
dificultats i individualismes de cada un.
En l’àrea de matemàtiques és important esmentar que s’han hagut de donar bastantes indicacions a l’hora de desenvolupar la prova. Degut a
l’extensió i a la forma de la mateixa, és una prova molt competencial.
En les àrees de llengües (català i castellà) les majors dificultats es troben en l’expressió escrita: errades de cohesió, ortogràfiques i d’estructura.
El sistema de puntuació utilitzat no ha permès reflectir aquestes dificultats. La prova consisteix en tres parts: comprensió lectora, comprensió
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oral i expressió escrita. Cada prova puntua damunt deu i després traiem la mitjana de les tres. Aquest fet ha determinat que la majoria d’alumnes
hagi obtingut un resultat satisfactori, ja que a la comprensió lectora i oral s’han obtingut bons resultats, però hem de fer constar que no tot
l’alumnat ha superat l’àmbit d’expressió escrita. Per aquest motiu consideram que s’hauria d’afegir un dictat a aquestes proves, perquè l’àmbit
escrit pugui comptar un 50% del total i el resultat final sigui més fidel a la realitat dels alumnes.
A l’àrea d’anglès trobam que on els alumnes presenten més dificultats és amb l’habilitat de l’expressió escrita (writing), ja que coneixen el
vocabulari però a l’hora de fer oracions o contestar preguntes no ho expressen correctament. Pel que fa a la comprensió oral (listening) la gran
majoria obtenen resultats favorables sense dificultats ja que són activitats senzilles d’ordenar o enumerar. Les activitats de comprensió escrita
(reading) no són de complexitat elevada i llegint i observant les imatges no els resulta complicat realitzar-les.
QUART NIVELL
LLENGÜES
LLENGUA CATALANA

LLENGUA CASTELLANA

LLENGUA ANGLESA

86,6% supera
13,4% no supera

91,2 % supera
8,8% no supera

71,2% supera
28,8% no supera

Llengua Catalana:
-3 alumnes amb ACI no superen les proves finals de 2n-inicials 3r.
-1 alumna amb ACI supera les proves finals de 1r- inicials 2n.
- 3 alumnes NESE, amb reforç educatiu no superen les proves finals de 2n- inicials 3r.
Detectam que on tenen més dificultats,en general, és en l’expressió escrita, dificultats en la cohesió i l’ortografia. No apliquen les normes
ortogràfiques estudiades. Quant a la cohesió manca de concordança i ús de les formes verbals. Molta manca de vocabulari.
No revisen els seus escrits.
A les aules hi ha molta diversitat i alumnes que no tenen ni el català ni el castellà com a llengua mare. Factor que influeix negativament en la
seva competència lingüística.
Llengua Castellana:
-1 alumna amb ACI no supera les proves finals.
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-1 alumne amb reforç no supera les proves finals de 2n- inicials 3r
-1 alumna amb reforç no supera les proves finals de 4t.
On tenen més dificultats és en l’expressió escrita, dificultats en la cohesió i l’ortografia. No apliquen les normes ortogràfiques estudiades. Quant
a la cohesió manca de concordança i ús de les formes verbals. Molta manca de vocabulari.
No revisen els seus escrits.
Llengua anglesa:
-1 alumne amb ACI ha superat la prova final de 2n.
On presenten més dificultats és en l’expressió escrita (writing) ja que la gran majoria han aprovat la comprensió oral (listening) i la comprensió
escrita (reading). A la destresa d’expressió escrita tenen errades amb la gramàtica i amb l’escriptura de paraules i aquest fet els dificulta el poder
realitzar les activitats amb assoliment.
MATEMÀTIQUES
92,2% supera les proves.
8,8% no les supera.
-1 alumna amb ACI no supera les proves finals de 3r
-2 alumnes amb reforç superen les proves finals de 3r
-1 alumna amb reforç no supera les proves finals de 4t.
-1 alumne amb reforç no supera les proves finals de 2n.
-1 alumna amb reforç no supera les proves finals de 3r.
Els resultat són satisfactòris. On presenten més dificultats és en entendre bé el que han de resoldre.
CINQUÈ NIVELL
Àmbit lingüístic. Català, Castellà i Anglès
5è A

Llengua Catalana(%suspesos)
16
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Llengua Castellana (%suspesos)
24

Anglès (%suspesos)
0

41

5è B

23

23

15,3

La diversitat lingüística, cultural, socio-econòmica i familiar present a les aules determina en gran mesura els resultats.
Es donen grans mancances en l’expressió escrita, tant en Llengua Catalana com en Llengua Castellana. Es cometen nombroses faltes d’ortografia
i manca de cohesió.
Pel que fa l’àrea de llengua estrangera (anglès), s’observen diferències significatives entre els grups A i B; no sols el grup A no té cap suspès, sinó
que a més la mitjana és quasi un punt i mig més alta en totes les habilitats (listening, reading i writing). En qualsevol cas, ambdós grups
demostren un excel·lent nivell de comprensió oral i molt bon nivell de comprensió escrita. Malauradament, es detecten problemes greus
d’expressió escrita que es fa necessari atendre de forma urgent de cara al proper curs.
Àmbit matemàtic. Assignatura de matemàtiques.
Matemàtiques(%suspesos)
5è A
16
5è B
30
Pel que fa a nivell de matemàtiques considerem que hi ha molta heterogeneïtat de nivells. En la resolució de problemes, és on presenten més
dificultats.
SISÈ NIVELL

ÀREA ANGLÈS:
6èA

6èB

6èC

8 suspesos: 40%

8 suspesos: 23%

2 suspesos: 25%
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El nivell en general de l’alumnat és baix, especialment l’expressió escrita. La manera de puntuar de les proves penalitzen molt i condiciona de
manera molt negativa la nota final.

ÀREA LLENGUA CATALANA
6èA

6èB

6èC

3 suspesos: 15%

4 suspesos: 19%

1 suspesos: 8%

L’alumnat a l’àrea de llengua catalana presenta moltes dificultats sobretot als blocs d’expressió escrita i gramàtica.
La manera de puntuar de cada bloc, ha fet pujar molt la mitjana. Els blocs de comprensió oral i escrita és on presenten millors qualificacions. El
nivell de la prova en general ha estat baix, per això alguns alumnes que normalment aproven just o suspenen, han tengut molts bons resultats.
En conclusió els resultats no reflecteixen la realitat.
En comparació amb les proves de castellà, trobam que el nivell d’exigència és molt més baix

ÀREA LLENGUA CASTELLANA
6èA

6èB

6èC

11 suspesos: 55%

11 suspesos: 52%

3 suspesos: 25%

L’alumnat de castellana presenta moltes dificultats sobretot als blocs d’expressió escrita i gramàtica.
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PR0602 FORMACIÓ DEL PERSONAL

Nom del curs/

Data

Ponent

Adreçat a...

Participants

Setembre i en arribar un
nou mestre

Coordinadora de qualitat

Claustre i Mestres
nouvinguts

100 %

Al llarg del curs

Externs

Coordinador TIC

Coordinador TIC

Transformació digital

Gener/febrer

IBSTEAM

Membres Compdigiedu

5/5

PMT. Xarxa d'orientació

Al llarg del curs

Assessors PMT

Equip directiu i
transferència al claustre

Directora
Coordinadora PMT

Matemàtiques

Tercer Trimestre

Esperança Bisquerra

Claustre

Claustre

activitats de formació
Introducció a SGQ
Administració consola
Gsuite
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Formació de centre curs 22-23
Realitzada l’enquesta al personal docent per encaminar la formació en centre pel proper curs i amb l’aprovació del claustre pel proper curs s’ha
sol·licitat la FeC de matemàtica manipulativa.

MP08: PRESTACIÓ DE SERVEIS
PR0801 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Els serveis d'activitats extraescolars està gestionat per l'AMIPA del centre.
Aquest curs s’han dut a terme les activitats extraescolars que consten a la PGA. L’AMIPA col·labora en les activitats complementàries del centre.
PR0802 FONS DE LLIBRES
Aquest curs 2021-2022, han participat al fons de llibre un 75.7% de l’alumnat d’educació primària. S’estan inventariant els llibres al GESTIB i pel
proper curs 22-23 s’hi han adherit un 80% de l’alumnat matriculat a educació primària. Aquestes dates pel proper curs estan pendents de noves
matrícules.

PR0803 TRANSPORT
Respecte al transport escolar en fa ús 18 alumnes provinents de Son Serra. Hi ha tres aturades a Son Serra de Marina. Aquest curs s’ha posat en
funcionament el marcatge d’assistència a través del Gestib per part de les monitores del transport.
PR0804 MENJADOR
El menjador està gestionat per l'empresa Ben Cuinat SL, que elabora el menjar a la cuina de l'escola. Aquest curs ha augmentat lleugerament el
nombre de comensals respecte al curs passat i s’han recuperar les xifres d’anys anteriors el mesos de maig i juny.
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El mes de desembre es varen passar les enquestes de valoració individual a les famílies i als usuaris del segon cicle Posteriorment es va realitzar
la valoració al Consell Escolar del mes de gener, com demana l’administració.
Els resultats de les enquestes són els següents:
FAMÍLIES

Mitjana valoracions

Enquestes contestades 43
1, Varietat del menú

9,36

2. Preu del menú

8,95

3. Presentació a les famílies de la ronda de menús de manera puntual i adequada.

9,83

4. Monitors aportats per l'empresa

9,12

5. Atenció rebuda a les famílies per part de l'empresa

9,88

6. Resolució de conflictes de l'empresa envers les famílies

9,86

7. Menús especials

9,68

8. Valoració general de l'empresa concessionària del servei de menjador escolar

9,74

ALUMNAT 2n cicle

Mitjana valoracions

Enquestes contestades 13/20
1, Qualitat del menú. El menjar és bo?

8.4

2. Quantitat del menú. Ten donen suficient?

9.1

3. Presentació dels plats

8.6

4. Varietat del menú

8.2

5. Menús especials. Nadal, pasqua, festes, fi de curs...

9.8
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6. Atenció rebuda per part dels monitors

8.4

Observacions aportades a les valoracions del menjador
Famílies:
El menjar en general no pot ser millor, molt variat i quantitat, poden repetir sempre que volen. I la qualitat dels aliments immillorable.
Millor impossible
Sempre hem estat molt contents amb aquest servei.
Estem molt agraïts a l'empresa per l'esforç que implica tenir la varietat dels menús que en s ofereixen, així com donar-mos les opcions per el vespre; i
també per la guarda fins les 16'30 Només cal donar-lis l'enhorabona.
Que continuï amb el mateix servei.
Excel.lent
No conec als monitors, així que no puc valorar. No conec el menú especial, així que no puc valorar Estem molt contents amb el servei de menjador,
tant els pares com els nins.
Sempre hem estat molt contents amb aquest servei.
ENHORABONA!!!

Alumnat:
Jo voldria que la varietat del menú canviés un poc, no tan repetidament.
Molt bé tot
La cuinera fa el menjar molt bo i esperam que seguesqui així.
Està tot molt bé
Vull que posin mes puré de patata.

PR0805 MATINERA
El servei d’escola matinera s’ofereix de les 7 a les 9 h, gestionada per l’AMIPA a través de l'empresa OciiMes. Aquest curs s’ha usat el menjador i el
pati de l’edifici de primària a diferència d’altres cursos que es feia a l’edifici d’educació infantil, per poder disposar d’un espai adequat a les
exigències sanitaries.
La mitjana d’alumnat d’assistència mensual ha estat:
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Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

21

25.4

20.42

13.5

15.44

20.27

22.13

24.28

35.09

33.52

9. PMT
DIANES PMT.
EQUIP DOCENT

OBJECTIUS

GRAU D’ASSOLIMENT

PROPOSTA MILLORA

EQUIP DIRECTIU

1- Reflexió sobre el camí que
volem i com el volem continuar.

-Satisfactori

-A planificar i desenvolupar dins les possibilitats a
partir del proper curs.

EQUIP IMPULSOR

1-Animar i informar sobre la
transformació metodològica.
2-Proposar una línia de centre
acord amb el claustre.
3-Servir de guia. Fer
acompanyament en el canvi.
4-Crear sinèrgies. Convencer,
persuadir.
5-Transmetre la informació
correctament.
6-Assistir a la formació.

1- x

1- A planificar i desenvolupar dins les possibilitats a
partir del proper curs.
2- Desenvolupar-ho com a objectius PGA curs vinent.

ED. INFANTIL

1. Elaborar material manipulatiu
per introduir, reforçar i
consolidar aprenentatges de
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2- Satisfactori
3- x
4- En procés.

3-A planificar i desenvolupar dins les possibilitats a
partir del proper curs.
4- Seguir el procés i no decaure.

5- Satisfactori

5-Seguir amb l’objectiu el proper curs.

6-No s’ha fet la formació

6- A l’espera.

1. Satisfactori

1. Elaborar material manipulatiu pels ambients.
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lectoescriptura, matemàtiques,
grafo...
1r CICLE

1.Introduir-mos en l’avaluació
per rúbriques en algunes àrees.

En procés en algun nivell

-Iniciar-ho a tots els nivells a català, castellà i
matemàtiques.

2n CICLE

1- Consensuar línia de centre.

1- En procés

2. Documentació real i útil.
3- Elaborar mínims per àrees.**
4- Nivell competencial més alt.

2- X
3- X
4- En procés. S’ha treballat a
les àrees de matemàtiques,
socials, naturals i angles.
5- X

1- A desenvolupar a partir del proper curs. A partir
dels acords, anàlisis del 7 principis i la nova legislació.
2- A l’espera de la normativa nova LOMLOE
3- Idem
4- Implementar l’ús a les altres àrees al llarg del
proper curs

5-Millorar espais.
6- Sumar com a grup, no sols
com a individus.

6- En procés

5- Reconvertir espais, si és possible, per fer els tallers
internivells.
6- Més temps de coordinació, a nivell de cicle

ELS 7 PRINCIPIS DE L’APRENENTATGE COM A REFLEXIÓ METODOLÒGICA DE CENTRE
Del següent quadre, el primer cicle, ratifica les propostes de millora i les valora com a accions per a dur a terme dins el proper curs escolar.
Només el punt referent a les rúbriques, vol especificar que s’usaran a les àrees instrumentals a 1r i 2n. 3r i 4t, hauran d’establir un acord comú, ja
que el proper curs formaran el 2n cicle.
El segon cicle actual, extreu les següents accions de les propostes de millora pel proper curs:
-Introduir rúbriques digitals d’avaluació.
-Fomentar l’ús del GESTIB tant al professorat com a les famílies.
Revisió del sistema. Memòria curs 21-22

49

-Implementar SA, com a metodologia en alguns continguts concrets.
-Elaborar un document d’objectius mínims/competències clau per cicle (útil, senzill i clar)
Educació infantil es compromet a dur totes les propostes de millora a terme durant el curs 22-23. Només, els desdoblaments heterogenis es
faran a 5è i, a 6è es continuarà fent els grups flexibles.

ELS 7 PRINCIPIS DE L’APRENENTATGE COM A REFLEXIÓ METODOLÒGICA DE CENTRE
SEMBLANCES - VISIÓ DE LÍNIA DE CENTRE COMPARTIDA
ACTUACIONS METODOLÒGIQUES ACTUALS
Ed. INFANTIL

1r CICLE

2n CICLE

-Partim de
coneixements previs.

-Partim de
coneixements previs.

-Aprenentatge
individualitzat,
significatiu,
manipulació i
experimentació.

-Aprenentatge
individualitzat, per
metodologies actives,
manipulació i
experimentació.

-Treball en petit grup,

-Treball en petit grup,
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PROPOSTES DE MILLORA - OBJECTIUS PGA CURS 22-23??
Ed. INFANTIL

1r CICLE

2n CICLE

-Desdoblaments
heterogenis.

-Desdoblaments
heterogenis (Tallers
multinivell,
contacontes i
apadrinaments que
faciliten la
interrelació de
l’alumnat)

-Pràctiques
restauratives.

-Formació emocions i
resolució de
conflictes.

-Formació per a la
cohesió i organització
de grups, emocions i
bon clima de centre.

-Introduir rúbriques

-Introduir rúbriques
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racons.

-Treball individual

racons.
-Treball cooperatiu.

Treball cooperatiu.

-Treball individual.

-Treball individual.

d’avaluació.

d’avaluació.

-Tallers amb famílies.

-Més implicació de
famílies en
planificació, procés i
difusió
d’ensenyament-apren
entatge.

-Treball per projectes
en equips
cooperatius.
-Assemblea.
-Contes per a
treballar emocions.
-Treball a partir de
materials multinivell.

-Treball de les
emocions i resolució
de conflictes (valors,
tutoria i assemblea)

-Treball de les
emocions i resolució
de conflictes (valors,
tutoria i assemblea)

-Proposar reptes per
incentivar l’esforç.

-Suports i
adaptacions
individualitzades.
“Tallers multinivell,
contacontes i
apadrinaments que
faciliten la
interrelació de
l’alumnat”

-Suports i
adaptacions
individualitzades.

-Fomentar
l’autoavaluació.

-Grups
d’aprenentatge
heterogenis.
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-Centres d’interès-Ús
de reptes.

-Concrecció de
criteris per avaluar:
actitud i participació i
eines
d’autoavaluació.

-Grups heterogenis.
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-Distintes eines
d’avaluació i
avaluació adaptada a
nivells (observació
directa, auto i
coavaluació.
-Diversitat d’activitats
d’avaluació.

-Criteris d’avaluació
estandaritzats.
-Ús parcial de
rúbriques.
-Autoavaluació en
treball cooperatiu.

DIFERÈNCIES
ACTUACIONS METODOLÒGIQUES ACTUALS
Ed. INFANTIL

1r CICLE

PROPOSTES DE MILLORA - OBJECTIUS PGA CURS 22-23

2n CICLE

Ed. INFANTIL

1r CICLE

2n CICLE

-Jocs en grup de
caràcter socialitzador
i cooperatiu.

-Elecció semi-lliure de
jocs, ambients, …per
a fomentar la
interacció.

-Projecte de centre
anual. Tema elegit
per l’alumnat.

-Assessories de cicles
que coordinin
projectes.

-Partim de situacions
reals i del dia a dia.

-Aprenentatge
competencial.

-Treball per ambients
d’aprenentatge.

-Activitats
proposades per
agents externs.

-Treballar emocions
amb curtmetratges.

-Eliminar llibres de
texte
progressivament.

-Document
d’objectius mínims
(útil, senzill i clar)

-Observació diària i
periòdica a registres
(rúbriques)

-Acord de deures i
tasques escolars.

-Aprofitar recursos de
l’entorn.

-Activitats amb l’IES.

-Establir estils
d’aprenentatge
diferents.
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-Treball globalitzat.

-Activitats intercicles.

-Projectes de treball
interdisciplinar.

-Avaluació
transparent i
corresponsable
alumnat-professorat

-Activitats
interdisciplinars.

-Activitats conjuntes
amb CEIP VORA MAR.

-Equilibri entre treball
cooperatiu i
individual.

-CESC

-Disseny de proves
més competencial.

-Iniciar projectes i
aprenentatges a
partir d’inquietuds de
l’alumnat.

-Proves inicials/finals
com a punt de
partida real per el
procés
d’ensenyament-apren
entatge.

-Major ús d’espais
municipals en horari
lectiu (auditori,
biblioteca,...)

-Canvi de mirada, un
model on l’alumnat
és l’epicentre.

-Criteris de
qualificació que
contemplen esforç i
participació.

Aquest document és el resultat de la reflexió conjunta durant el curs escolar 2021-22 a partir d’una proposta d’anàlisi i pràctica reflexiva de cicles
amb la base dels 7 principis de l’aprenentatge. Pot ser un punt de nova reflexió, veure la quantitat de semblances entre els diferents cicles, cosa
que ens anima. Per altra banda, a partir de les diferéncies, es proposa una nova reflexió. Veureu (marcat en blau)que hi ha aspectes que alguns
cicles han pensat a anomenar i altres no, encara que formen part d’acords de centre i actuacions conjuntes. Caldria reflexionar sobre ambdues
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parts (semblances i diferències) i que aquestes ens serveixin com a punt de partida per a emprendre noves actuacions durant els propers cursos
escolars.

10. SORTIDES I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DUTES A TERME
Activitats complementàries
A nivell de centre
Activitat

Valoració

Les verges

4

Nadal

4

Tornar a reprendre aquelles activitats que no s’han pogut fer degut al COVID.

Sant Antoni

4

Tornar a reprendre aquelles activitats que no s’han pogut fer degut al COVID.

Carnestoltes

4

Tornar a reprendre aquelles activitats que no s’han pogut fer degut al COVID.

Pasqua

4

Organització de centre d’activitats

Sant Jordi
Activitats biblioteca
Premis Joan Mascaró i Fornés

4

Organitzar visites mensuals a la biblioteca i tornar a posar en marxa el trenet de contes.
Apadrinaments lectors, contacontes, intercanvi de llibres, durant la setmana de Sant Jordi.
Internivells

Final de curs

4

Altres

4
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Propostes de millora
Infantil: Vermell 1r cicle: Verd 2n cicle: Blau

Organitzar anualment un taller marroquí i obrir-se a les altres cultures.
Organitzar més visites al mercat.
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Activitats complementàries per cicles

Infantil

4t

5è

Octubre

4/10
Contacontes per a
la igualtat
Els nens i les
nenes... també
poden

4/10
Contacontes per a la
igualtat
Els nens i les nenes...
també poden

4/10
Contacontes per a la
igualtat
Els nens i les nenes...
també poden

Els contacontes són les
activitats més
apropiades per
treballar la coeducació i
la igualtat a infantil.

15/12
Sortida Museu Sa
Bassa Blanca

16/12
Sortida Museu Sa
Bassa Blanca

La visita és més
completa quan està
guiada per un
monitor/a.
Abans la visita era
guiada amb monitors, i
ens agradava més.
Abans era gratuita, i ara
són 3€ per infant.
El temps ens va venir
just. S’ha de partir molt
puntual a les 9:00h.

Novembre
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+6è

Valoració
Qualitativa

Propostes de millora
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Gener

25/01
Contacontes per a
la igualtat

25/01
Contacontes per a la
igualtat

Febrer

Març

15/02
Tallers Suma’t
Emocions
10/03
Sortida Rancho
Ses Roques

Abril

Maig

25/01
Contacontes per a la
igualtat

17/03
Sortida Rancho Ses
Roques
( anul.lada)

Va ser una activitat
positiva i original.
És una visita molt
adequada per l’alumnat
d’infantil.

( 05/04) 3/05
Sortida Son Frare

06/04 4/05
Sortida Son Frare

Els va engrescar molt
ja que havíem fet una
feina prèvia.

12/04
Teatre Auditori

12/04
Teatre Auditori

12/04
Teatre Auditori

Va ser una activitat
positiva i original.
Molt engrescadora.

28/04
Contacontes
Activitat AMIPA

28/04
Contacontes Activitat
AMIPA

28/04
Contacontes Activitat
AMIPA

L’activitat va ser positiva
però l’espai no va ser el
més adient, era massa
gros.

09/05
Sortida Son real

18/05
Sortida Son real

(25/05) 20/06
Sortida Granja Es Molí
9 a 16h

Sortida molt adient per
educació infantil. 4t d’EI
per lliure i 5è i 6è
organitzada.

14/06
Ermita Llubí

01/06
Sortida Son real

Sortida positiva per
lliure.

Juny

Revisió del sistema. Memòria curs 21-22

56

E Primària
Octubre

Novembre

1r
7/10
Contacontes per
la igualtat
La dimònia
Apol·lònia

12/11
Sortida
Coves del
Drach
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2n
6/10
Contacontes per
la igualtat
La dimònia
Apol·lònia

18 /11
Sortida Serra de
Tramuntana

3r

Valoració

7/10
Contacontes per la
igualtat
La dimònia
Apol·lònia

La història contada fou
engrescadora, adaptada a l’edat
dels alumnes i dinàmica.

21/10
Tallers Suma’t
Bons Hàbits

Valoració positiva

02/11
Sortida a Son Real

1r
La volta és interessant i els
alumnes gaudeixen amb la
visita
2n
A la sortida no hi va haver cap
incidència , tot va anar segons
el programat.
3r
En general la sortida va anar
molt bé. El temps ens
acompanyà i els alumnes, a més
de poder
visitar la necròpolis i conèixer
els jaciments arqueològics més
importants del nostre municipi
pogueren gaudir d’un dia de
natura arran del paisatge

Propostes de millora

1r
Ens fan anar al final del grup de
visitants, fet que provoca que no
poguem sentir les explicacions de
la guia i que ens pugui explicar i
contestar les moltes preguntes que
tenen els alumnes. També cal
comentar que alguns alumnes
tenen por quan apaguen els llums
per començar el concert, però un
cop calmats, segueixen amb la
visita
2n
L'excursió és molt adient per
l'alumnat de primer cicle i està
molt bé que es dugui a terme
durant la tardor.
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costaner que ens caracteritza.
.

25/11
Centmat

25/11
Centmat

1r: L’activitat va estar adaptada
a l’alumnat i va ser molt
dinàmica i manipulativa.

25/01
Taller de
coeducació

25/01
Taller de
coeducació

El taller va consistir en un
powerpoint i una xerrada. Molt
poc engrescadora i adequada
per a primer cicle. No va dur
cap material.

3r
L’única incidència fou el retard de
l’autobús. En properes sortides és
convenient recordar la
planificació un dia abans amb
l’empresa contractada

Desembre
Gener

Febrer

Març

18/03 08/04
Sortida Lluc
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16/03
Sortida Coves del
Drach

22/02
Taller de
coeducació

Activitat poc elaborada que no
es pot considerar taller, va ser
més una xerrada.

25/03
Sortida Coves del
Drach

1r
L'excursió triada va ser
adequada pels alumnes de
primer. Vam anar a veure el
camell, una ruta senzilla d'una
hora de durada
aproximadament. L'entorn és
adequat per treballar conceptes
com la flora, la fauna, paisatge

1r
Trobam que el trajecte amb
autobús és molt llarg i un poc
pesat per l'alumnat de primer.
S'haurien de cercar alternatives
més properes al centre.
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de muntanya
2n
La sortida va anar segons el
programat, no hi va haver cap
incidència.

Abril

25/04
Teatre
Sant Jordi

Maig

27/05
Son Real

27/04
Teatre Auditori

25/04
Teatre
Sant Jordi

Sant Jordi
Els alumnes es divertiren. La
història no va ser gaire
elaborada.

24/05
Son Fornés

3r
La sortida ha esdevingut
satisfactòria. No s'han produït
incidents i tot ha sorgit tal com
s'havia planificat.

2n És una visita molt recomanable,
però estaria bé que fos guiada.

3r
Es recomana realitzar aquesta
sortida en cursos vinents per a
complementar la unitat didàctica
de la prehistòria

Juny

E Primària
Octubre

4t

5è

6è

Valoració

13/10
Taller de
coeducació:
El poble
necessita

14/10
Taller de
coeducació: El
poble necessita

20/10 21/10
Taller de coeducació:
Mirada a l’arbre
genealògic

La valoració en general és
positiva, malgrat que li ha
faltat un poc de traça al
tallerista en alguns cursos.

22/10
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Valoració molt positiva.

Propostes de millora

Activitat molt recomanable a la resta dels
59

Mallorca
literària: Nit
de les
ànimes i tot
sants.
Novembre

nivells.

18/11
Taller: De la
mar a la
taula
26/11
Sortida a la
catedral

Desembre

22/12
Sortida
Fonts
Ufanes

Revisió del sistema. Memòria curs 21-22

Valoració molt positiva.

Activitat molt recomanable per a l’alumnat
de 6è, ja que inclou una visita a la Llotja.

5è
Sortida molt positiva,
interessant i enriquidora. Es
pot completar a sisè amb
una visita al barri antic de
Palma i/o als edificis
institucionals (Ajuntament,
Consell, Parlament,
Consolat de Mar...)

5è
El taller de cal·ligrafia gòtica és
prescindible, es pot fer el temps de plàstica
i estalviam 2€.

4t
La sortida va ser molt
positiva.Les fonts Ufanes
constitueixen un fenomen
hidrològic singular que ens
ha servit per entendre les
aigües subterrànies i
aqüífers que treballarem en
el tema de la Hidrosfera
També hem pogut conèixer
les parts d'un torrent, com
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es forma, on
desemboca.Flora de la
zona.Història de la finca de
Gabellí i com ha arribat a
ser un espai públic protegit
Activitats de presa de
contacte amb la natura i
fomentar el respecte i
conservació dels espais
naturals
03/12
Sortida Raixa
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La visita a les cases de Raixa
ha estat molt positiva. Hem
aprofundit amb els
coneixements sobre la
història de les cases, així
com les funcions que s'hi
feien. L'explicació feta per la
guia va ser clara i
adequada, on els infants
varen poder participar i
consultar els seus dubtes, i
el fet de poder veure i
passejar per les cases el
temps de l'explicació va fer
que la visita fos més
amena. Els infants varen
prendre nota de la
documentació i aquesta ha
estat utilitzada per fer una
expressió escrita, per tant,

La sortida de l’escola ha de ser a les 9:00h.
L’alumnat ha d’arribar 10/15 minuts abans.
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s'han treballat de forma
transversal les matèries de
socials i català.
Gener

Febrer

Març

17/02
Taller de
coeducació

8/02
Taller de
coeducació

14, 17, 19/01
Tallers Suma’t
Hoquei

Valoració molt positiva.

10/02
Taller de coeducació

Valoració molt positiva.

18/02
Sortida
granja
escola Molí
d’en Bea. Sa
Pobla

La sortida va ser molt
positiva. Les activitats molt
ben organitzades i
temporalitzades. Espai i
material adequat. Tracte
molt positiu dels monitors
vers l'alumnat. Molt
recomanable.

7/03
Taller d’oli

Valoració molt positiva.

Abril

4-5-6/04
Viatge
d’estudis

Maig

06/05
Tirme

Juny
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4-5-6/04
Viatge d’estudis

Valoració molt positiva.

Les dates han de ser de dimarts o dimecres
a divendres per aprofitar el màxim, i evitar
ensurts.

Valoració molt positiva.
17/06
Arxiu Regne de

Valoració molt positiva.

Molt recomanable al 3r cicle.
La sortida de l’escola ha de ser a les 9:00h.

62

Mallorca
23/06
Piscina

23/06
Piscina

21/06
Piscina

L’alumnat ha d’arribar 10/15 minuts abans.
Valoració molt positiva.

Altres activitats
Tallers aikido, piragüisme, educació sexual, prevenció drogodependències, taller Benamics sobre el col·lectiu LGTBIQ (molt recomanable al 3r
cicle).

11. ÍNDEX SOCIOECONÒMIC I CULTURAL (ISEC)
Informe de centre
Aquest curs 2021-2022 s’han passat les enquestes a totes les famílies de l’alumnat d’educació primària per poder obtenir l’IESC de centre.
Informe rebut:
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L’ISEC de centre s’obté a través de variables relatives al context socioeconòmic i cultural recollides mitjançant qüestionaris adreçats a les famílies
dels alumnes de centres d’EP i d’ESO sostinguts amb fons públics.
L’ISEC de centre es considerarà vàlid quan s’hagi obtingut d’una mostra estadísticament representativa de l’alumnat del centre. La
representativitat de la mostra ve condicionada per la taxa de resposta aconseguida una vegada descartats els qüestionaris que no han complit
els requisits per a l’anàlisi estadística i el marge d’error que s’està disposat a assumir.
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12. LLISTA DE VERIFICACIÓ
A. Aspectes procedimentals
1. Ha estat elaborada per l’equip directiu

SÍ

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

SÍ

les seves competències respectives

3. Els aspectes educatius han estat aprovats pel claustre de professorat

SÍ

4. Ha estat aprovada pel consell escolar

Sí

5. És avaluada pel claustre pel que fa als aspectes educatius i pel consell escolar en la resta d’aspectes

SÍ

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
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1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

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

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

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

3. Valoració de l’organització general del centre

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

5. Valoració dels projectes institucionals i dels plans de centre
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6. Conclusions i propostes de millora aportades per la comunitat educativa
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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

x

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
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