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0. INTRODUCCIÓ 
     

        La memòria d’aquest any torna a contemplar incloure en ella l’avaluació dels objectius inclosos a la Programació Anual  no inclou els les 

valoracions dels plans de treball de cada comissió o coordinació, ja que aquests els considerem de treball intern.  

Aquests contenen la majoria de les accions que s’han plantejat l’escola i que ens ajuden a realitzar el nostre projecte i donen reflex de l’acció 

docent habitual, consolidada al llarg dels darrers cursos. 

La memòria dels objectius prioritaris triats per aquest curs que ara acaba i que es van recollir i aprovar en la PGA són els especificats en aquest 

document.  

Per realitzar la memòria s’han debatut cadascun dels punts, s’ha valorat la consecució dels objectius, s’han valorat quins aspectes  queden 

pendents i hauran de ser recollits en la propera PGA, o quins nous objectius ens plantegem fruit de l’anàlisi d’aquesta.  

Posteriorment al debat i la reflexió, la memòria ha estat aprovada pel claustre. Un cop aprovada s’ha compartit amb el Consell i ha estat 

aprovada. 
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1. MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS 
(OBJECTIUS PEDAGÒGICS) 

 

  

   

      
 
          

  
   

 
CICLE 

OBJECTIUS 
DE MILLORA 

CRITERIS 
D'AVALUACIÓ 
/ACTUACIONS 

   

RESPONSAB
LE 

INDICADOR 
D'AVALUACIÓ 

DE L'OBJECTIU 

INSTRUMENT  

VALORACIÓ 

 
EI CI CM CS 

Què volem 
aconseguir en 
finalitzar aquest 
curs? 

Quines són les 
característiques 
d'èxit de cada 
objectiu? 

1T 2T 3T 
Qui 

s'encarrega? 

En què es veu que 
el criteri d'avaluació 
de l'objectiu 
s'acompleix? 

On trobarem 
l'evidència de 

l'acompliment de 
l'objectiu? 

 
 

Valoració de l’objectiu 

 

 
x x x 1. 

Millorar 
l'àmbit 
lingüístic en 
llengua 
estrangera en 
un 5% a la 
dimensió de 
la 
comunicació 
oral (leasing) 
a primària 
(Projecte de 
Direcció, 
Memòria 
17/18, Pec) 

1.1 
Realitzar proves 
objectives a inici 
i final de curs. 

x 
 

x Mestra anglès 

1. 

Fita: Un 
increment del 5% 
entre el vi i vf en 

un 10% de 
l'alumnat de 

primària 

Les proves 
objectives 

Les proves de 
diagnosi 

 

S’ha superat l’objectiu de millora, ja 

que l’increment entre les proves finals i 

les proves inicials ha estat superior al 

5% en la dimensió oral de la llengua a 

totes les classes objecte de l’estudi. 

Segon: Un 66% 10 han superat 

l’objectiu proposat, donat que dels 15 

alumnes 10 han fet un increment de 

més del 5%. 

Tercer: Un 100% dels alumnes han 

superat l’objectiu proposat. 7 alumnes 

han fet un increment de més del 5% i la 

resta no hi tenia marge de millorar ja 

que ja partia del 100%. 

Quart: Un 68% ha superat l’objectiu 

 

 

1.2 

Organitzar i 
portar a terme 
grups interactius 
d'anglès a CS 

x x x 

Mestra anglès i 
responsables de 
voluntaris i cap 

d'estudis  

 
1.3 

Organitzar i 
portar a terme 
tallers d'anglès a 
CM  

x x x 
Mestra anglès i 
cap d'estudis 

 

 
1.4 

Sistematitzar 5 
preguntes de 
"Speak 
questions" a 
cada aula durant 
els primers 
minuts de cada 
classe 

x x x Mestra d'anglès 
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proposat. 4 han millorat i 13 ja tenien el 

màxim. 

A cinquè no va poder passar les proves 

a inici de curs per la baixa inesperada 

de la mestra d’anglès i incorporació del 

nou mestre.  

La reflexió que s’extreu d’aquesta 

situació és que cal, encara que sigui 

ben iniciat el curs, passar les proves a 

tot l’alumnat. L’arribada tardana 

d’alguns alumnes fa que no es pugui 

passar la prova a tothom i que a final 

de curs  no tinguem les dades totals. 

També la reflexió ens porta a 

redactar/actualitzar el Pla d’Acollida als 

mestres nous/ves i revisar què s’ha de 

traspassar i acordar. Aquest serà un 

punt de la nostra PGA de l’any vinent. 

Sisè: Un 75% ha superat l’objectiu 

proposat d’un increment de més del 

5%. Dels 12, 4 han millorat i 5 no tenien 

marge de millorar a la prova. 

(Annex 1) 
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x x 2 

Millorar 
l'ortografia de 
CM i CS 
minvant un 
5% de les 
errades 
d'ortografia 
arbitrària en 
els textos de 
la diagnosi. 
(Memòria 
17/18, Pec) 

2.1 

Debatre al 
claustre i 
acordar quines 
activitats poden 
millorar 
l'ortografia a 
l'alumnat (3 
sessions) 

x x 
 

Claustre 

2 

Fita: Una 
disminució d'un 

5% de les 
errades 

d'ortografia 
arbitrària en els 

textos de 
Fita: Un 

increment del 5% 
entre el vi i vf 
d'un 60% de 

l'alumnat. 

Les proves de 
diagnosi 

 

 
S’han portat a terme els claustres 
previstos per reflexionar sobre el 

tractament actual que l’escola fa de 
l’ortografia. 

 S’ha fet un recull de la informació que 
existeix sobre el tema (articles, 

teories...) i s’ha debatut i decidit quin 
tipus de metodologia, d’activitats...es 

plantejaran com a línia d’escola a partir 
de l’any vinent. 

Hem elaborat les proves de diagnosi 
perquè siguin d’aplicació l’any vinent i 

podem tenir un instrument que ens 
mostri la tendència de la dimensió en 

els propers cursos. També estem 
preparant material. 

S’adjunten les proves de diagnosi, 
totes elles basades en el tipus de 

proves que el Departament utilitza a les 
proves externes. 

 
No s’han aplicat les proves ja que no 
hem pogut elaborar els materials i per 

tant no hi ha hagut canvis en la 
metodologia que generin millores 

atribuïbles al canvi. 
L’aplicació de tots els acords i la 

utilització dels materials i proves serà 
un dels punts de la PGA del curs 

vinent. 
 

(Annex 2) 
 
 
 

 

 
2.2 

Preparar les 
activitats i 
materials 
acordats als 
claustres i 
aplicar-les a les 
aules 

 
x x Claustre 

 

 

2.3 

Elaborar una 
diagnosi inicial i 
final del nivell 
ortogràfic dels 
alumnes de 3r a 
6è 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

x 
 

x Claustre 
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x x x x 3 

Iniciar un 
procés de 
caràcter 
general 
d'aplicació de 
treball de 
metodologies 
globalitzades 
per tal de 
millorar la 
motivació de 
l'alumnat de 
l'escola. 
(Projecte de 
Direcció, Pec) 

3.1 

Acomodar els 
horaris per tenir 
franges de 
projectes (tota 
l'escola)/ espais 
de lliure 
circulació 
(infantil)/tallers 
(a tota l'escola)i 
repensar les 
hores 
complementàries 
per poder tenir 
espais de treball 
conjunt i de 
reflexió.  
 

x 
  

Equip directiu 

3 

Fita: Un 
increment de la 

motivació de 
l'alumnat 
avaluada 

mitjançant una 
enquesta. Un 
60% valoren 

positivament 3 
de les 4 

preguntes 
valoratives. 

 
 

L'enquesta sobre 
motivació 

Donat la no existència d’una enquesta 
específica sobre el tema i per la 
valoració d’aquest objectiu hem 
utilitzat com a instrument una 
enquesta  adaptada al nostre objectiu, 
d’elaboració pròpia que parteix del 
qüestionari de motivació del Dr. Díaz 
Dumont i el qüestionari Mathematics 

Intrest Survey. 

Després de passar les enquestes de 
motivació a tot l’alumnat de l’escola 
veiem que:  

Educació infantil ha avaluat els espais 
de lliure circulació i els resultats 
comuniquen que hi ha un 89% 
d’alumnat de p3 que ha valorat 
positivament mínim 3 de les 4 
preguntes de l’enquesta. De P4 un 93%. 
De P5 un 95% 

D’educació primària avaluant els 
projectes de treball veiem que: 1r ha 
valorat en un 93% positiu el treball per 
projectes, 2n un 87%, 3r un 76%, 4t un 
48%, 5è un 46% i  6è un 75%. 

En termes globals un 75,30% de 
l’alumnat de l’escola han valorat en 
positiu, i per tant motivadores, les 
metodologies globalitzades. Si hi 
confiem en les teories educatives, totes 
elles expliquen que aquest fet promou 
l’aprenentatge i la 

 

 

3.2 

Assistir 
regularment a la 
formació de 
treball per 
projectes per 
part del claustre i 
fer visites a 
escoles referents 
de treball 
globalitzat. 

x x x Claustre 

 

 

3.3 

Acondicionar 4 
espais per poder 
portar a terme 
les activitats que 
es desprenguin 
del treball amb 
metodologies 
globalitzades 
(ambients) 

x x 
 

Claustre i 
secretaria 
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implicació.(Pozuelos, 2007). 

Per la pròxima PGA haurem de crear un 

instrument que permeti avaluar quin és 

l’impacte sobre els aprenentatges amb 

el treball per projectes. Necessitarem 

que ens assessori algú sobre quins 

models existeixen. 

(Annex 3) 

 

 

 
3.4 

Valorar amb una 
enquesta de 
satisfacció la 
motivació cap 
als 
aprenentatges a 
partir de 
l'aplicació de 
metodologies 
més 
globalitzades 
 

  
x Claustre 

 

 

 
x x x 4 

Seqüenciar 
els 
continguts de 
matemàtiques 
i medi, 
castellà, 
anglès, 
música per 

4.1 

Planificar al 
calendari hores 
de treball per 
elaborar la 
seqüenciació de 
continguts i 
criteris 
 

x x x Equip directiu 4 

L'elaboració de 
la seqüenciació 

de tots els 
continguts i 
criteris de 

matemàtiques i 
medi, castellà, 
anglès, música  

El document 

Al calendari es van planificar hores per 
a fer aquesta seqüenciació. 

L’elaboració de la seqüenciació 
continua en procés, ja que necessitem 

més temps per a acordar una línia 
d’escola més clara i amb coherència 

entre nivells. 
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tal de deixar 
establerts els 
continguts i 
criteris de 
cada cicle 
(Projecte de 
direcció, 
Memòria 
17/18, Pec) 
 

4.2 

Elaborar el 
document on es 
seqüenciïn 
continguts i 
criteris dels 
àmbits citats a 
l'objectiu. 

 
X X Claustre 

 

  
x x x 5 

 
Seguir 
millorant la 
dimensió de 
comprensió 
lectora en un 
80% dels 
alumnes de 
primària en 
un 15% en 
comprensió 
lectora en 
català i 
castellà 
(Projecte de 
direcció, 
Memòria 
17/18) 

5.1 

Organitzar 
l'horari de les 
aules perquè hi 
hagin hores de 
biblioteca al 
100% dels 
cursos i que a 
primària 
s'encarregui la 
coordinadora del 
puntedu.  

x 
  

Direcció 5 

Un increment vf-
vi t de les proves 
de comprensió 
lectora en un 

15% en el 80% 
de l'alumnat de 

primària. 

Les proves de 
comprensió 
lectora 

Per a millorar la comprensió lectora 
aquest curs ens hem plantejat una 
sèrie d’actuacions que preveiem ajudés 
a aquesta fita.  
La dinamització de la biblioteca era una 
d’elles. Aquest curs la biblioteca ha 
estat dinamitzada per la mestra 
formada amb Punt Edu i cada curs de 
primària ha tingut a l’horari una hora 
dedicada a biblioteca. 
S’ha garantit mitja hora de lectura i als 
cursos de cicle inicial s’ha reforçat 
aquesta mitja hora amb una persona 
més per fer lectura individual. Alhora a 
l’horari hi ha una hora de lectura amb 
el desdoblament de 2 o 3 persones (els 
grups on més necessitat hi havia o per 
nombre o per dificultats). 
Amb aquestes actuacions algunes 
d’elles ja en estat de consolidació 
(desdoblament i mitjà hora) l’increment 
entre les proves d’inici de curs i les de 
final de curs ha estat el següent:  
Català 
3r 79,17% 
4t 42,86% 
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5è 39,13% 
6è 57’14% 
Castellà: 
3r 62,5% 
4t 31,82% 
5è 68,42% 
6è 50% 
 
Analitzant els resultats ens adonem 
que el nostre objectiu era poc realista. 
A les classes de 22 i 25 alumnes un 
80% d’alumnat representen entre 2 i 3 
alumnes.  
Amb la diversitat de les nostres aules 
on trobem alumnat amb dificultats 
(NEE, AA...) és relativament fàcil que 2 
o 3 alumnes tot i avançar no ho fan en 
la mesura que potser podem preveure 
pel nivell mig del grup.  
Tot i que els resultats reflecteixen que 
no assolim l’objectiu estem contentes 
amb els avenços que veiem en 
analitzar les proves externes d’aquest 
curs de CB. Expliquen que anem 
millorant la dimensió de comprensió 
lectora dels àmbits de llengua catalana 
i castellana.  

 

(Annex 4) 

 
5.2 Garantir i portar x 

  
Claustre 
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a terme al 100% 
de les aules de 
primària una 
franja de lectura 
diària amb la 
mitja hores diària 
de lectura pel 
gust de la 
lectura (reforçant 
les de primer i 
segon amb 
personal), la 
biblioteca, les 
tertúlies o l' hora 
de lectura 
setmanal (amb 
desdoblament)  

 

x x x x 6 

Iniciar la 
modificació 
del pati per 
tal de 
convertir-lo 
en un espai 
educatiu 
(Projecte de 
direcció, Pec) 

6.1 

Formar-nos 
sobre com 
dinamitzar els 
patis assistint a 
les formacions 
d’escoles més 
sostenibles" 

x 
  

Claustre amb 
suport de la 

comissió 
d'escoles més 
sostenibles. 

6 

L'aplicació d'una 
de les propostes 

que modifiqui 
inicialment el 

pati 

El pati modificat. 

Un parell de persones de la comunitat 
d’aprenentatge (una mestra i una 

monitora de menjador) han realitzat la 
formació que ofereix “escoles més 

sostenibles” per modificar els patis.  
 

A principi de curs es van fer reunions 
de classe per a que l’alumnat fes 

propostes que es van compartir a una 
assemblea, amb tot l’alumnat, de 

primària per a recollir les valoracions i 
peticions per a adaptar l’estona de pati.  

 
A les reunions de la comissió d’ 

”escoles més sostenibles” formades 
per alumnat representant de totes les 

classes (a partir de primer) s’han 
recollit les propostes a fer. 
Amb totes les propostes, 

 
6.2 

Realitzar debat i 
qüestionari amb 
l'alumnat per 
escoltar les 
seves propostes 
i decidir el 
disseny 

X X 
 

Claustre amb 
suport de la 

comissió 
d'escoles més 
sostenibles. 

 
6.3 

Aplicar una de 
les propostes 
que surtin 
d'aquesta 

 
x x 

Claustre amb 
suport de la 

comissió 
d'escoles més 
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formació sostenibles i 
alumnat 

des de l’equip directiu s’ha fet una 
demanda al consorci per poder fer les 

petites obres necessàries i s’estan 
planificant les compres de material 

necessari.  
No s’ha pogut fer cap modificació 
estructural al pati per manca del 
pressupost i la carta al Consorci 

demanant el seu suport ha entrat per 
registre el dia 4 de juliol. 

 
(Annex 5)  
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 2. MILLORAR L'ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE L'ESCOLA (OBJECTIUS 
ORGANITZATIUS)  

                
 

   

 
EQUIP 

OBJECTIUS 
DE MILLORA 

CRITERIS 
D'AVALUACIÓ 
/ACTUACIONS 

   

RESPONSA
BLE 

INDICADOR 
D'AVALUACI

Ó DE 
L'OBJECTIU 

INSTRUME
NT  

 

 

D
IR

E
C

T
IU

 
/C

O
O

R
D
 

C
L

A
U

S
T

R
E
 

C
O

M
IS

S
IO

N
S
 

G
R

U
P

 D
E

 

T
R

E
B

A
L

L
 Què volem 

aconseguir en 
finalitzar aquest 
curs? 

Quines són les 
característiques d'èxit 
de cada objectiu? 

1
T 

2
T 

3
T 

Qui 
s'encarrega? 

En què es veu 
que el criteri 
d'avaluació de 
l'objectiu 
s'acompleix? 

On trobarem 
l'evidència de 
l'acompliment 
de l'objectiu? 

 

 

X X 
  

1 

Delegar 
responsabilita
ts per ser 
dinamitzador 
d'un projecte 
o activitat per 
tal de repartir 
les tasques 
(Projecte de 
direcció) 

1.
1 

Organitzar un claustre 
per a recollir i debatre 
les competències de 
cada dinamitzador i 
establir responsables. 

x 
  

Equip directiu i 
claustre 

1.
1 

La valoració 
positiva en un 

80% dels 
ítems definits 

per cada 
responsable 

(amb el 
suport de les 
fotografies) 

La valoració 
dels 

responsables. 

Les valoració global és positiva el 
repartiment de tasques ha servit per a 

repartir i descongestionar 
coordinadors i equip directiu i dotar a 

tothom d’una responsabilitat que els hi 
ha donat més valor dins de l’equip de 
mestres i el funcionament de l’escola. 
La valoració ha estat positiva en un 

100% dels ítems. 
(Annex 6) 

 

 
1.
2 

Valorar a final de curs 
el funcionament 
d'aquesta nova 
organització 

  
x El claustre 

1.
2 

 

 

 
X X 

 
2 

Elaborar el 
Pla TAC de 
l'escola per 
tal de definir i 
planificar les 
actuacions i 

2.
1 

Establir els criteris 
perquè les tecnologies 
estiguin definides a la 
programació del centre 

x 
  

La comissió 
d'informàtica 

2.
1 

L'elaboració 
del Pla TAC a 

la base del 
Consorci 

El document 
introduït a la 

base 

La comissió TAC ha elaborat el Pla 
TAC i l’ha introduït a la base del 

consorci. 
 

(Annex 7) 
 

 

 
2. Definir la composició x 

  
Claustre 2.
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concretar les 
línies de 
treball 
respecte a les 
tecnologies 
de l'escola  
(Projecte de 
direcció, 
Memòria 
2017/18) 
 

1 de la comissió i 
organització 

1  

 

X X 
  

3 

Garantir 
hores de 
debat i 
reflexió i de 
treball 
cooperatiu 
per fomentar 
l'autoformaci
ó i la diagnosi 
per transferir 
millores a les 
aules.  
(Pec) 

3.
1 

Incloure hores de 
treball pedagògic 
col·laboratiu a l'horari 
de les mestres 

x 
  

Equip directiu 
3.
1 

La fita d'un 
70% 

ponderant 
30% (3.1), 
40% (3.2), 
40% (3.3) 

L'horari de 
les mestres. 

Les actes 
dels claustres 

de reflexió i 
debat. Les 

presentacions 
dels mestres. 

Aquest curs dins de l’horari de 
complementaries de les mestres els 
dilluns s’ha fixat com a dia de treball 

pedagògic. 
Amb aquesta actuació hem aconseguit 

el 30% que ponderava el punt 3.1 
  

Aquest espai horari s’ha fet servir per a 
la coordinació entre mestres 

(especialment per organitzar les 
franges compartides) i periòdicament 

com a espai de debat i reflexió.  
S’han fet claustres de reflexió del 

treball d’ortografia, de sensibilització 
del decret d’inclusiva, traspàs de la 
participació de l’escola a Xarxes pel 

Canvi, traspàs de les  visites a escoles, 
jornades i formacions. 

S’ha elaborat un portfoli comú que ha 
recollit algunes evidències de la feina 

feta.  
S’ha aconseguit el 40% que ponderava 

el punt 3.2. 
 

Pel que fa al punt 3.3. tot i haver fet 

 

 
3.
2 

Organitzar claustres 
de reflexió i debat 

X X X Equip directiu 
3.
2 

 

 

3.
3 

Organitzar un espai 
pedagògic on cada 
mestra presenti una 
pràctica educativa que 
cregui efectiva, 
interessant... 

 
X X Claustre 

3.
3 
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presentació de propostes d’algunes 
mestres unes de actuacions  no s’ha 

arribat a complir, ja que  no hem 
assolit el nombre de mestres que ens 
havíem fixat que havíem de presentar 

una pràctica educativa que utilitzi i que 
doni bons resultats, que hagi posat en 

pràctica, un tema del que sigui 
experta...amb l’objectiu de fer 

aprenentatge entre iguals. 
Tot i això sí que hem assolit la fita del 
70% segons ponderació de l’indicador. 

 
 
(Annex 8) 

 

   
X 4 

Participar 
com a 
claustre a la 
formació de 
"xarxes pel 
canvi" 
promoguda 
pel Consorci 
d'Educació 
per tal de 
reflexionar 
sobre la 
nostra 
pràctica. 
(Pec) 

4.
1 

Participar dues 
persones en cada 
sessió de la xarxa 
(alternant una persona 
de l'equip directiu i una 
del claustre) 

X X X 
L'equip 
impulsor 

4.
1 

La fita d'un 
80% 

ponderant 
70% (4.1), 
20% (4.2) i 
10%(4.3) 

El registre 
d'assistència. 
Les actes de 

les 
devolucions. 
L'enquesta de 

valoració 

Aquest curs el claustre ha participat en 
el projecte de “Xarxes pel canvi” 
essent tothom l’equip impulsor. 

L’assistència a les reunions ha estat 
per part d’una persona de l’equip 

directiu i una del claustre (rotant-se) i 
facilitant així que tothom es sentis part 

implicada. Ha estat important pel fet 
que ha permès tenir hores de reflexió 

pedagògica per millorar la nostra tasca 
docent.  

S’ha participat en el programa assistint 
al 100% de les sessions  

Aquest punt 4.1.  pondera un 70% 
S’han realitzat les devolucions 

periòdiques puntualment que han 
ajudat a plantejar-nos un parell 
d’espirals a les aules i també ha 

orientar el punt 2 de l’àmbit pedagògic 
d’aquesta memòria (millorar 

l’ortografia) i la visita a escoles ens ha 

 
4.
2 

Fer una devolució 
periòdica al claustre de 
les sessions 

X X X 
L'equip 
impulsor 

4.
2 

 

4.
3 

Fer una valoració 
pedagògica de la 
participació 

  
X 

L'equip 
impulsor 

4.
3 
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possibilitat veure i valorar petits canvis 
(treball per projectes, canvis 

d’espais...)  
Aquest punt 4.2. pondera un 20% 

S’ha realitzat una enquesta de 
valoració de la participació que veiem 

positiva, però a la qual es recullen 
alguns comentaris que expliquen que 
valoren positivament la participació 

però que la inversió de temps és molt 
elevada.  

Continuarem participant i està en el 
nostre pensament llegir pròximament 
“la rúbrica pel canvi” per aprendre a 
fer un ús de l’eina, ja que com hem 
començat aquest curs ens manca 

informació per utilitzar-lo. 
 

(Annex 9)  
 

 

X 
   

5 

Millorar la 
coordinació 
de menjador 
per tal de 
garantir el 
traspàs 
d'informació 
bàsica de 
l'equip 
(Projecte de 
direcció) 
 

5.
1 

Augmentar l'horari dels 
monitors de menjador 
en 10' per tal garantir 
una bona coordinació 
de l'equip. 

X X X Direcció  
5.
1 

L'augment en 
10' de l'horari 
dels monitors 
de menjador. 

L'horari del 
curs 2018/19 i 

2017/18  

A inici de curs es va fer la demanda a 
l’empresa de monitoratge perquè 
ampliés l’horari dels monitors de 

menjador en 10’ per a que es puguin 
trobar amb la coordinadora diàriament 

i es millori la coordinació de l’equip. 
Aquesta ampliació ha tingut un cost. 
Es fa una valoració molt positiva de 
l’oportunitat que ofereix la mesura. 

Aquest curs vinent l’empresa assumirà 
el cost de l’augment del temps. 

 

 

 

    
x 6 Implantar el 6. Assistir al 80% de les x X X Coordinadora 6. L'aprovació El Pla  
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nou pla 
d'emergència 
per tal donar 
respostes 
formatives  
a les 
actuacions 
individuals, 
d’una banda, i 
a les 
col·lectives 
de l’altra, 
buscant 
sempre la 
millor 
forma 
organitzativa 
d’enfrontar el 
problema  
(Consorci 
d'Educació) 

1 reunions de formació de Riscos 1 del pla 
d'emergència. 

d'emergència Durant el curs, la responsable de 
riscos ha assistit a totes les reunions 
de formació.  
Ha completat la nova informació i i els 
documents nous que se li han requerí., 
Tot això no ha suposat que calgués 
l’elaboració d’un nou pla (com 
semblava que hauria de ser a principi 
de curs), per això no s’ha realitzat ni 
s’ha hagut d’aprovar en claustre.  
 
 
 

 

6.
2 

Elaborar en un 100% 
el pla i aprovar-lo amb 
un 80% del claustre  

x x 
 

Claustre sota 
la coordinació 
de la 
coordinador de 
riscos 

6.
2 

 

 

 

 

X 
 

X 
 

7 

Difondre els 
projectes de 
centre per tal 
de millorar la 
imatge de 
l'escola 
(Projecte de 
direcció) 

7.
1 

Elaborar una revista/ 
tríptic que recollir els 
projectes pedagògics. 

x X 
 

Coordinació i 
comissió 
d'imatge 
exterior 

7.
1 

La fita d'un 
80% 

ponderat. 
20% (7.1), 

15%(7.2), 15% 
(7.3), 10% 
(7.4), 25% 
(7.5), 15% 

(7.6) 

La 
revista/tríptic 
elaborat. Els 
twitters i els 

missatges. La 
web. La tarda 

de portes 
obertes. 
L'acte de 
barri on 

participem. 
L'enquesta de 
les famílies. 

El curs 2018/19 l’escola ha posat molts 
esforços en millorar la imatge de 
l’escola a l’exterior i de cara a les 

famílies de l’escola.  
 

S’ha elaborat la revista per tal de 
difondre els projectes pedagògics a 

partir d’un resum del curs. S’ha 
entregat a les famílies a final de curs i 

s’entregarà una a les famílies que 
vinguin a les portes obertes l’any 

vinent.  
La revista ha servit per comunicar a les 
nostres famílies els projectes i que en 

 
7.
2 

Obrir i mantenir un 
compte de twitter amb 
un missatge setmanal 

x X X 

Coordinació i 
comissió 
d'imatge 
exterior 

7.
2 

 
7.
3 

Revisar, actualitzar i 
dinamitzar la web de 
l'escola (10 
publicacions per 
classe) incloent els 
nous projectes 

x x X 

Coordinació 
d'informàtica i 
comissió 
d'imatge 
exterior 

7.
3 
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7.
4 

Organitzar una tarda 
de portes obertes per 
a les famílies de 
l'escola 

x x 
 

Coordinació i 
comissió 
d'imatge 
exterior 

7.
4 

puguin fer difusió i com a promoció de 
centre per les portes obertes del curs 

2019/20.  
Aquest punt 7.1 ponderava un 20% que 

hem aconseguit. 
 

A principi de curs vam obrir un compte 
de twitter per a difondre notícies de 
l’escola. S’han arribat a fer més d’un 
missatge setmanal com ens havíem 
proposat. La plataforma publica que 

hem fet 157 tweets des que vam obrir 
el compte. 

   
S’ha revistat, per part de la comissió 

d’imatge exterior la web, s’han fet 
algunes millores, s’han fet les 

publicacions acordades i s’ha elaborat 
una llista d’actuacions a continuar 

realitzant durant el proper curs.  
Aquest punt 7.3 ponderava en un 15% 

que hem aconseguit. 
 

No hem organitzat la jornada de portes 
obertes per a famílies. 

La plantejàvem per a final de curs però 
donat el gruix de feina hem valorat 

aplaçar l’objectiu a l’any vinent. 
Tanmateix en substitució s’han fet 

entrades de les famílies a l’aula però 
en diferents dies, no ha estat una 

jornada. 
Caldrà que sigui un punt de la PGA del 

2019/20. 
 

Finalment hem organitzat i participat 

 
7.
5 

Participar a un acte de 
barri 

x x x 

Coordinació i 
comissió 
d'imatge 
exterior 

7.
5 

 
7.
6 

Passar una enquesta 
de valoració de les 
portes obertes (espais, 
projectes...) a les 
famílies que 
assisteixen a les 
portes obertes. 

 
x 

 

Coordinació i 
comissió 
d'imatge 
exterior 

7.
6 
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en dos actes de barri: la fira de Nadal i 
una xocolatada de Carnaval. 

Ha representat un gran esforç per a 
l’escola i valorem positivament la festa 
de Carnaval, ja que ens va visualitzar 
en el barri més proper, en canvi la fira 
de Nadal, s’organitzava més apartada 
de l’escola, el format que l’associació 
de comerciants va organitzar tampoc 

apropava a gaire xiquets/es ni famílies 
i  a més va fer un dia, atmosfèricament 
parlant, que no va acompanyar a que la 

gent sortís al carrer, ja que era força 
ennuvolat. 

El punt 7.4. ponderava un 25% que 
hem aconseguit. El curs vinent podem 
continuar marcant-nos participar en un 
acte, però en el format de proximitat a 

l’àrea de l’escola. 
 

Després de les portes obertes es va 
passar una enquesta a les famílies 

sobre com havíem conegut l’escola (i 
altres punts) i les famílies expliquen 

que han conegut l’escola 
prioritàriament pel barri (actes, fires...) 

i les xarxes socials.  
Aquest punt 7.6 pondera en un 15%. 
Valorem continuar fent l’enquesta  
durant les vinents portes obertes. 
El tant per cent total aconseguit ha 

estat un 75%. 
Valorem que la tasca de promoció de 
centre ha ajudat a la fita d’aconseguir 

augmentar el nombre de 
preinscripcions.  
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L’any passat vam aconseguir un 54,5% 
i aquest un 90,9%. Per tant l’increment 

ha estat d’un 36,4%.  
(Annex 10) 
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3. MILLORAR LA CONVIVÈNCIA I LA COHESIÓ SOCIAL 
(OBJECTIUS DE CONVIVÈNCIA I COHESIÓ) 

  

 

  

                 
 

  

 
EQUIP 

OBJECTIUS DE 
MILLORA 

CRITERIS 
D'AVALUACIÓ 
/ACTUACIONS 

   
RESPONSAB

LE 

INDICADOR 
D'AVALUACI

Ó DE 
L'OBJECTIU 

INSTRUME
NT  

 

 

DI
R
E

CT
IU/
C
O
O
R
D 

CL
A
U

ST
R
E 

C
O
M/
G

RU
P 

TR
EB
AL
L 

Cd
A 

Què volem 
aconseguir en 
finalitzar aquest 
curs? 

Quines són les 
característiques d'èxit 
de cada objectiu? 

1
T 

2
T 

3
T 

Qui 
s'encarrega? 

En què es veu 
que el criteri 
d'avaluació de 
l'objectiu 
s'acompleix? 

On trobarem 
l'evidència de 
l'acompliment 
de l'objectiu? 

 

  

  
x 1 

Realitzar el 
nou somni de 
la Comunitat 
d'Aprenentatg
e per tal que 
la Comunitat 
sigui part 
activa de la 
transformació 
del centre. 
( Projecte de 
direcció, 
Memòria 
17/18, Pec) 

1.
1 

Aconseguir la 
participació en el 
somni dels 3 sectors 
(100% participació de 
mestres, 99% 
participació de 
l'alumnat i 25% de les 
famílies) 

X X 
 

Comunitat 
d'Apr 

1 

La fita d'un 
75% 
ponderant; 
50% (1.1), 
25% (1.2), 
25% (1.3) 

El recull dels 
somnis. El 
calendari de 
les 
assemblees i 
les actes. 
L'acta de 
constitució de 
les 
comissions a 
l'assemblea. 
El projecte de 
participació. 

Com a comunitat aquest curs ens 
havíem plantejat iniciar un altre somni 
perquè l’anterior ja no reflectia la 
voluntat de les noves famílies. 
El mes d’abril vam començar a recollir 
els somnis de la comunitat (alumnat, 
mestres, famílies i altres).  
L’alumnat i les mestres ha participat en 
un 100%. Per analitzar la participació 
de les famílies hem tingut en compte 
els  67 somnis que es van fer i  que 
representen un 46% de les famílies. 
Aquest punt 1.1 pondera un 50% i s’ha 
assolit positivament. 
 
A l’assemblea del dia 22 de maig es 
van constituir les noves comissions 

 
x 

Organitzar dues 
assemblees per 
debatre i prioritzar els 
somnis 

 
X 

 
Comunitat 
d'Apr 

  
1.
2 

Constituir les noves 
comissions mixtes  

X X 
Comunitat 
d'Apr 
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1.
3 

Contractar d'una 
persona a través d'una 
subvenció de 
l'Ajuntament i fer el 
seguiment del treball 
realitzat per 
dinamitzar. 

x x x Equip directiu 

mixtes. 
Aquest punt 1.2. ponderava un 25% i 
s’ha assolit positivament. 
 
S’ha contractat una persona amb una 
subvenció del Consorci que ha 
dinamitzat la relació famílies-escola. 
Trobem positiu el projecte  i l’adjunteu 
en l’annex.  
Volem apuntar però que la subvenció 
hores d’ara ens l’han denegat i que 
suposo un cost econòmic per l’escola 
molt important. 
Aquest 1.3. ponderava en un 25% que 
hem assolit. 
 
(Annex 11) 
 

 

X X 
  

2 

Divulgar 
informació i 
activitats de 
centre a les 
famílies per 
tal de fer-los 
més partícips 
de la vida 
d'escola 
(Projecte de 
direcció) 

2.
1 

Dinamitzar el 100% les 
reunions de classe  

X 
  

Claustre 

2 

La fita d'un 
75% 
ponderant: 
25% (2.1), 
25%, (2.2) 
25% (2.3), 
25% (2.4) 

El recull i les 
evidències 
(fotografies)El 
document de 
les tasques i 
la difusió a 
les reunions. 
Recull de la 
participació 
de les 
famílies a 
grups 

A l’inici de curs vam acorda dinamitzar 
totes les reunions de famílies i donar-li 
un paper més actiu dins d’elles.  
Es van triar les diferents activitats a fer 
i es van aplicar.  
Les famílies van estar molt motivades, 
va fer grup i fem una valoració positiva. 
L’any que vé continuarem en aquesta 
línia.  
L’actuació ponderava en un 25% que 
hem aconseguit. 
 

 
2.
2 

Dinamitzar la figura de 
mares i pares delegats 
de classe i demanda a 
les reunions 
acompanyada de 
l'explicació de les 
funcions i fent reunions 
escola-delegats 

X X X Claustre 



ESCOLA COVES D’EN CIMANY                                                                                                                                MEMÒRIA ANUAL 2018-19 

 
 

24 
 

 
2.
3 

Informar dels projectes 
d'aula a les famílies via 
agenda/nota 
informativa 

X X X Claustre 

interactius, 
AFA, Consell, 
Assemblea...L
a tarda de 
benvinguda 

A les reunions d’inici de curs es van 
acordar les funcions que han de tenir 
els delegats a l’escola i a totes les 
reunions d’inici de cures es van 
compartir. A totes les aules es van 
proposar delegats/es i la directora de 
l’escola s’ha reunit sistemàtica on 
s’han tractat diversos temes d’interès 
per les famílies i l’escola.  
L’actuació ponderava en un 25% que 
hem aconseguit. 
 
A les aules d’infantil i primària la 
informació puntual dels projectes s’ha 
donat, no ha estat així als grups de 
grans. Cal millorar aquest aspecte 
perquè les famílies en siguin 
coneixedores de la feina que es fa a les 
aules. 
 
Es va organitzar una tarda de 
benvinguda a les famílies de P3 per a 
posar-les al dia dels projectes d’escola 
i per fomentar un clima de convivència 
entre elles, donat opció a que es 
poguessin conèixer. 
Es va facilitar una presentació dels 
assistents i es va poder dialogar i 
canviar impressions.  
La reunió la valorem positivament però 
no va tenir massa seguiment. 
L’actuació suposava un 25%. 
La suma dels percentatges ens fa 
aconseguir l’objectiu. 
(Annex 12) 

 
2.
4 

Organitzar una tarda 
de benvinguda de P3 
per fer traspàs de totes 
les maneres de 
participació que hi ha a 
l'escola 

X 
  

Coordinació 
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X 
 

X 
 

3 

Iniciar 
l'elaboració 
del Projecte 
de 
convivència, 
mantenint els 
aspectes forts 
i millorant els 
aspectes 
febles per tal 
de millorar la 
convivència 
de tota la 
comunitat 
educativa i 
complir la 
normativa  
(Projecte de 
direcció, 
Consorci 
d'Educació) 

3.
1 

Actualitzar els 
membres de la 
comissió i les seves 
dades, i organitzar 
grups de treball 

X 
  

Directora 

3 

 
 
 
 
La fita d'un 
90% 
ponderant un 
70% 
l'elaboració 
de 
l'esborrany 
del Pla de 
Convivència.(
3.5) Un 10% 
(3.6.), 10% 
(3.7), 10% 
(3.8) 

L'esborrany 
del Pla de 
convivència. 
L'aplicació de 
les activitats 
programades 
al projecte 
aquíproubully
ing. El 
funcionament 
dels equips 
per la 
convivència. 
L'elaboració 
del protocol 
de detecció i 
intervenció 
davant 
situacions 
d'assetjament 
escolar. 

A inici de curs es van actualitzar  els 
membres de la comissió de 
convivència i es va continuar treballant 
en dos grups de treball (un per la 
diagnosi del projecte de convivència i 
l’altre per desenvolupar el projecte 
d’#aquíproubullying. 
Durant el curs s’ha fet la diagnosi,  a 
través de l’aplicatiu, s’han compartit 
els resultats amb el claustre i orientat 
el pla d’acció per als propers cursos. 
S’ha realitzat l’esborrany que annexem. 
Aquest punt 3.5 ponderava en un 70% i 
s’ha aconseguit. 
 
Respecte al projecte #aquíproubullying 
durant el primer trimestre es va fer la 
sensibilització als alumnes de Cicle 
Superior i es van realitzar totes les 
activitats.  
Aquest punt 3.6. ponderava en un 10% i 
s’ha aconseguit. 
 
A partir del segon trimestre es van 
constituir els equips per a la 
convivència que han anat funcionant 
amb normalitat. 
Aquest punt 3.7 ponderava un 10% 
Alhora es va iniciar la sensibilització a 
les famílies amb un tríptic i una 
xerrada.  
La valoració que es fa del projecte és 
bona però cal fer difusió més sovint a 
les aules, ja que són petits i se’ls 
oblida la figura de l’equip per la 
convivència. 

 
3.
2 

Recollir i analitzar els 
documents de centre 
relacionats amb la 
convivència 

X 
  

Membres de la 
comissió 

 
3.
3 

Elaborar la diagnosi 
del PdC 

X 
  

Membres de la 
comissió 

 
3.
4 

Introduir les dades de 
la diagnosi a l'aplicació 
informàtica 

 
X 

 
Mestres de la 
comissió 

 
3.
5 

Elaborar l'esborrany 
del PdC   

X 
Comissió de 
convivència 

 
3.
6 

Organitzar activitats de 
sensibilització del 
projecte Bullying 
(formació al claustre, 
formació a famílies a 
partir de les propostes 
acordades a la 
comissió mixta (en 
format xerrades/ 
tallers/ debats) Donar 
a conèixer a tota la 
comunitat educativa 
d’indicadors que 
permetin identificar 
situacions 
d’assetjament a 
l’escola fent una 
campanya de difusió 

x 
  

Comissió 
convivència 
(Subcomissió 
bullying) 
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adreçades al 
professorat, les 
famílies i l’alumnat del 
centre i conscienciar-
los sobre la 
importància de 
prevenir, detectar i 
eradicar l’assetjament 
escolar. 

Respecte a la xerrada per a famílies 
hem de valorar negativament la poca 
assistència.  
 
El protocol de detecció i actuació està 
en elaboració i s’acabarà abans del dia 
8 de juliol, data màxima per entregar al 
Consorci. 
Aquest punt 3.8 ponderava en un 10%. 
 
La suma de totes les ponderacions és 
d’un 100% i ens fa complir l’objectiu. 
 
(Annex 13) 

 
3.
7 

Crear els equips per la 
convivència del 
projecte aquí 
proubullying, dotant-
los d’eines i suport 
docent per a 
desenvolupar les 
seves funcions. 

x x x 

Comissió 
convivència 
(Subcomissió 
bullying) i 
mestres de 
cicle superior 

 

 
3.
8 

Elaborar un protocol 
d’actuació de detecció 
i intervenció davant 
situacions 
d’assetjament escolar. 

 
x x 

Comissió 
convivència 
(Subcomissió 
bullying) 
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X 

 
4 

Portar un 
seguiment 
acurat de 
l'absentisme, 
per tal 
d'aconseguir 
que l'alumnat 
amb més risc 
tingui 
oportunitats 
el més 
semblant 
possibles als 
seus 
companys 
(Memòria 
2017/18) 
 

4.
1 

Ordenar la 
documentació legal 

X X x 
Responsable 
d'absentisme i 
TS de l'EAP 

4 

Actualització 
mensual dels 
llistats 
d'absentisme 
i comunicació 
trimestral als 
serveis.  

Llistats i 
correus 
d'enviament 

La responsable del tema d’absentisme 
ha fet el seguiment durant el curs. 
Analitzant els indicadors de centre vam 
creure necessari iniciar un protocol de 
trucades diàries per part de la 
conserge a totes les famílies a partir de 
les 9:10h quan no tenim notícies de la 
falta de l’alumnat. 
Creiem que ha funcionat bé i que ha 
evitant una mica els retards i 
l’absentisme. Ho podrem comprovar 
amb l’anàlisi de les dades de l’any 
vinent. 
 
 

 

 
X X 

 
5 

Organitzar i 
planificar 
diferents 
estratègies i 
actuacions, 
per tal de 
donar una 
atenció a la 
diversitat el 

5.
1 

Modificar i acordar els 
aspectes que es 
derivin de la nova 
intervenció de les 
mestres d'EE i d'AA 

 
x x CAD 

5 

La valoració 
positiva de 
les mestres 
sobre el nou 
model 
d'intervenció.  

L'enquesta 
amb un 80% 
d'ítems 
valorats 
positivament 
per part del 
claustre. 
Nombre de 
claustres de 

 A la CAD s’ha tractat el tema de la 
intervenció de les mestres d’educació 
especial dins de les aules. 
Encara no està definida aquesta nova 
intervenció, ja que necessitem més 
temps per poder valorar aquesta nova 
manera de fer.  
No s’han implementat millores 
relatives als informes d’EE, s’ha  

5.
2 

Implementar millores 
relatives als informes 
d'EE 

 
x x CAD 
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més acurada 
possible 
(Memòria 
2017/18) 5.

3 

Sensibilitzar el 
Claustre sobre el nou 
decret d'escola 
inclusiva i reflexionar 
sobre possibles 
millores 

 
x x Mestres d'EE 

sensibilitzaci
ó del claustre.  

valorat que aquest nou model 
d’intervenció fa que no hi calgui un 
informe específic d’Educació Especial. 
 
(Annex 14) 

 

 
X 

  
6 

Potenciar les 
activitats de 
petits i grans 
per crear 
relacions 
positives 
entre 
l'alumnat  
(Projecte de 
direcció, Pec) 

6.
1 

Organitzar 
l'apadrinament per part 
de CS als alumnes de 
EI a una festa d'escola 
(castanyada)  

X X X Claustre 

6 

La fita d'un 
66% 
ponderant: 
33% (6.1), 
33% (6.2), 
33% (6.3) 

L'apadriname
nt a la festa 
de la 
castanyada 
d'infantil per 
part de 
l'alumnat de 
CS. Les 
activitats de 
cantarelles i 
jocs 
tradicionals 
intracicle. 
L'exposició 
de projectes 
intracicle. 

A la festa de la castanyada i la mona 
els alumnes de Cicle Superior han 
apadrinat als companys d’infantil. La 
valoració que es fa és molt positiva. 
L’estimació dels uns cap els altres fa 
que les trobades espontànies durant el 
curs pels passadissos siguin molt 
emotives.  
L’actuació ponderava un 33% 
 
Des de l’àrea d’educació física s’han 
organitzat les dues activitats de jocs de 
cantarelles i jocs tradicionals entre les 
classes de P3 i sisè. Igualment fem una 
valoració positiva. 
Aquesta actuació ponderava en un 
33%. 
 
L’última actuació no l’hem arribat a 
complir en el 100% de les classes com 
a exposició de projectes però sí que 
s’han produït en d’altres contexts. Per 
exemple durant el dia 8 de març (dia de 
la dona) es van fer activitats 
compartides de grans i petits a totes 
les classes en les que uns exposaven a 
altres la biografia d’una dona 

 

 
6.
2 

Organitzar 2 activitats 
de jocs de cantarelles i 
jocs tradicionals 
intercicle (petits i 
grans) 

 
X X 

Mestres de 
música i ed. 
física  

 

6.
3 

Executar l'exposició de 
projectes entre aules 
(mínim 1 sessió per 
classe) 

X X X Claustre 
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important. 
 
El total de les ponderacions suma un 
66% i fa que s’assoleixi l’objectiu. 
 
(Annex 15) 
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ANNEX 1: Resultats de proves objectives d’anglès 

2nd 
LISTENING 

SEPTEMBER 

LISTENING 

JUNE 

READING 

SEPTEMBER 

READING 

JUNE 

TOTAL 

SEPTEMBER 

TOTAL 

JUNE 

 

Andres 4/6 6/6 6/6 6/6 10/12 

(8,3) 

12/12 

(10) 

si 

Arktur 4/6 5/6 3/6 6/6 7/12 

(5,8) 

11/12 

(9) 

si 

Casia 3/6 6/6 3/6 3/6 6/12 

(5) 

9/12 

(8) 

si 

Daniel 4/6 5/6 6/6 4/6 10/12 

(8,3) 

9/12 

(8) 

si 

Erik 3/6 0/6 3/6 6/6 6/12 

(5) 

6/12 

(5) 

no 

Guillermo 5/6 5/6 1/6 2/6 6/12 

(5) 

7/12 

(6) 

no 

Jack - 3/6 - 5/6 - 8/12 

(7) 

 

Jerick 3/6 6/6 3/6 6/6 6/12 

(5) 

12/12 

(10) 

si 

Juan 3/6 6/6 2/6 6/6 5/12 

(4,2) 

12/12 

(10) 

si 

Meri 4/6 5/6 2/6 5/6 6/12 

(5) 

10/12 

(9) 

si 

Miguel 5/6 5/6 2/6 6/6 7/12 11/12 no 
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(5,8) (9) 

Mika 3/6 5/6 6/6 6/6 9/12 

(7,5) 

11/12 

(9) 

si 

Nariman 6/6 5/6 6/6 6/6 12/12 

(10) 

11/12 

(9) 

si 

Nico 6/6 6/6 6/6 6/6 12/12 

(10) 

12/12 

(10) 

no 

Rió 5/6 5/6 3/6 2/6 8/12 

(6,7) 

7/12 

(5,8) 

no 

Valery 5/6 6/6 2/6 4/6 7/12 

(5,8) 

 

10/12 

(9) 

si 

 

Segon: Un 66% 10 han superat l’objectiu proposat, donat que dels 15 alumnes 10 han fet un 

increment de més del 5%.
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3rd 
LISTENING 

SEPTEMBER 

LISTENING 

JUNE 

READING 

SEPTEMBER 

READING 

JUNE 

TOTAL 

SEPTEMBER 

TOTAL 

JUNE 

 

Aaron 6/6 6/6 4/6 4/6 10/12 

(8,3) 

10/12 

(8,3) 

si 

Adam 6/6 6/6 3/6 6/6 9/12 

(7,5) 

12/12 

(10) 

si 

Alexa 6/6 6/6 4/6 6/6 10/12 

(8,3) 

12/12 

(10) 

si 

Cristian 6/6 6/6 6/6 6/6 12/12 

(10) 

12/12 

(10) 

si 

Daniel 2/6 6/6 3/6 6/6 5/12 

(4,2) 

12/12 

(10) 

si 

Giorgi 6/6 6/6 6/6 6/6 12/12 

(10) 

12/12 

(10) 

si 

Hamna 6/6 6/6 6/6 6/6 12/12 

(10) 

12/12 

(10) 

si 

Ibrahim 6/6 6/6 6/6 6/6 12/12 

(10) 

12/12 

(10) 

si 

Isabella 6/6 6/6 6/6 6/6 12/12 

(10) 

12/12 

(10) 

si 

Ivan 2/6 6/6 3/6 6/6 5/12 

(4,2) 

12/12 

(10) 

si 

Johan - 6/6 - 6/6 - 12/12 

(10) 
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Judith 6/6 6/6 3/6 6/6 9/12 

(7,5) 

12/12 

(10) 

si 

Kawthar 2/6 6/6 4/6 3/6 6/12 

(5) 

9/12 

(7,5) 

si 

Kehna 6/6 6/6 6/6 6/6 12/12 

(10) 

12/12 

(10) 

si 

Kennedy 0/6 6/6 3/6 1/6 3/12 

(2,5) 

7/12 

(5,8) 

si 

Luis - - - - - -  

Nerea 6/6 6/6 6/6 6/6 12/12 

(10) 

12/12 

(10) 

si 

Nizar 3/6 6/6 2/6 4/6 5/12 

(4,2) 

10/12 

(8,3) 

si 

Orooj 6/6 6/6 6/6 6/6 12/12 

(10) 

12/12 

(10) 

si 

Paola 6/6 6/6 6/6 6/6 12/12 

(10) 

12/12 

(10) 

si 

Rayan 0/6 6/6 1/6 4/6 1/12 

(1) 

10/12 

(8,3) 

si 

Samantha 6/6 6/6 6/6 6/6 12/12 

(10) 

12/12 

(10) 

si 

Soufiane 2/6 6/6 2/6 6/6 4/12 

(3,3) 

12/12 

(10) 

si 

Ylenia 6/6 6/6 2/6 4/6 8/12 

(6,7) 

10/12 

(8,3) 

si 
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Édrian - 6/6 - 6/6 - 12/12 

(10) 

 

 

Tercer: Un 100% dels alumnes han supertat l’objectiu proposat. 7 alumnes han fet un increment 

de més del 5% i la resta no hi tenia marge de millorar ja que ja partia del 100%.
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4th 

LISTENI

NG 

SEPTEMB

ER 

LISTENI

NG 

JUNE 

READING AND 

WRITING 

SEPTEMBER 

READING 

AND 

WRITIN

G JUNE 

TOTAL 

SEPTEMBE

R 

TOTA

L 

JUNE 

 

Aaron 20/20 20/20 14/25 14/25 34/45 

(7,5) 

34/45 

(7.5) 

si 

Aina 20/20 15/20 5/25 4/25 25/45 

(5,5) 

19/45 

(4.2) 

no 

Ainoa 19/20 18/20 5/25 14/25 24/45 

(5,3) 

32/45 

(7,1) 

no 

Allison 20/20 19/20 8/25 11/25 28/45 

(6,2) 

30/45 

(6,7) 

no 

Avelino 20/20 20/20 9/25 16/25 29/45 

(6,4) 

36/45 

(8) 

si 

Aya 20/20 20/20 25/25 25/25 45/45 

(10) 

45/45 

(10) 

si 

Brayan - - - - - -  

Carlos - - - - - -  

Cesar 20/20 20/20 16/25 5/25 36/45 

(8) 

25/45 

(5,5) 

si 

Daniel 20/20 19/20 21/25 13/25 41/45 

(9,1) 

32/45 

(7,1) 

no 

Darek 20/20 20/20 8/25 6/25 28/45 

(6,2) 

26/45 

(5,8) 

si 

Dylan 18/20 19/20 5/25 9/25 23/45 28/45 si 
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(5,1) (6,2) 

Eric 20/20 20/20 6/25 18/25 26/45 

(5,7) 

38/45 

(8,4) 

si 

Harman 20/20 20/20 25/25 25/25 45/45 

(10) 

45/45 

(10) 

si 

Hugo 20/20 18/20 13/25 9/25 33/45 

(7,3) 

27/45 

(6) 

no 

Isaac - - - - - -  

Isaias 20/20 20/20 22/25 21/25 42/45 

(9,3) 

41/45 

(9,1) 

si 

Jose 20/20 20/20 16/25 20/25 36/45 

(8) 

40/45 

(8,9) 

si 

Liú 20/20 19/20 9/25 14/25 29/45 

(6,4) 

33/45 

(7.4) 

no 

Lorena 20/20 10/20 11/25 6/25 31/45 

(6,9) 

16/45 

(3,5) 

no 

Pol 20/20 20/20 8/25 11/25 28/45 

(6,2) 

31/45 

(6,9) 

Si 

Ryan 20/20 19/20 14/25 12/25 34/45 

(7,5) 

31/45 

(6,9) 

no 

Saida 20/20 20/20 7/25 15/20 27/45 

(6) 

35/45 

(7.8) 

si 

Thais 20/20 20/20 5/25 3/25 25/45 

(5,5) 

23/45 

(5,1) 

si 

Victori 20/20 20/20 15/25 23/25 35/45 43/45 si 
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a (7,8) (9,5) 

 

Quart: Un 68% ha superat l’objectiu proposat. 4 han millorat i 13 ja tenien el màxim. 
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5th 

LISTENI

NG 

SEPTEM

BER 

LISTENIN

G JUNE 

READING 

AND 

WRITING 

SEPTEMBER 

READING 

AND 

WRITING 

JUNE 

TOTAL 

SEPTEMBER 

TOTAL 

JUNE 

 

Saray 22/22 22/22 10/21 7/21 32/43 

(7,4) 

29/43 

(6,7) 

Si 

Noemí 22/22 22/22 16/21 14/21 38/43 

(8,8) 

36/43 

(8,4) 

Si 

Sebas 22/22 18/22 14/21 6/21 36/43 

(8,4) 

24/43 

(5,6) 

no 

Jose 22/22 22/22 13/21 12/21 35/43 

(8,1) 

34/43 

(8) 

si 

Naia 22/22 22/22 11/21 13/21 33/43 

(7,7) 

35/43 

(8,1) 

si 

Esthefan

y 

14/22 22/22 5/21 9/21 19/43 

(4,4) 

31/43 

(7,2) 

si 

Adrian A. 22/22 22/22 14/21 7/21 36/43 

(8,4) 

29/43 

(6,7) 

si 

Arwen 22/22 14/22 10/21 13/21 32/43 

(7,4) 

27/43 

(6,3) 

no 

Marc - 21/22 - 7/21 - 28/43 

(6,5) 

 

Laia - 22/22 - 18/21 - 40/43 

(9,8) 

 

Angel - 22/22 - 10/21 - 32/43  
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(7,4) 

Hasher - 22/22 - 16/21 - 38/43 

(8,8) 

 

Emily - 22/22 - 10/21 - 32/43 

(7,4) 

 

Lenin - 18/22 - 8/21 - 26/43 

(6) 

 

Zean - 22/22 - 15/21 - 37/43 

(8,6) 

 

Adrian M. - 18/22 - 9/21 - 27/43 

(6,3) 

 

Sonia - 10/22 - 12/21 - 22/43 

(5) 

 

Pau - 22/22 - 10/21 - 32/43 

(7,4) 

 

Alexia - 22/22 - 9/21 - 31/43 

(7,2) 

 

Camilo - 10/22 - 6/21 - 16/43 

(4) 

 

Selenia - 18/22 - 7/21 - 25/43 

(5,8) 

 

Luka - 22/22 - 12/21 - 34/43 

(8) 

 

Sulamita - - - - - -  

Edith  - 18/22 - 9/21 - 27/43  
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(6,3 
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6th 

LISTEN

ING 

SEPTE

MBER 

LISTE

NING 

JUNE 

READING 

AND 

WRITING 

SEPTEMBER 

READING 

AND 

WRITING 

JUNE 

TOTAL 

SEPTEMB

ER 

TOTAL 

JUNE 

 

Jonay 6/10 10/10 22/28 22/28 36/63  

(5,7) 

51/63 (8) si 

Joel - 10/10 - 28/28  63/63 

(10) 

 

Ainhoa 

H. 

8/10 8/10 27/28 25/28 56/63 

(8,9) 

51/63 

(8) 

si 

Keyla 8/10 8/10 21/28 26/28 43/63 

(6,8) 

51/63 

(8) 

si 

Coral 6/10 8/10 25/28 24/28 45/63 

(7,1) 

43/63 

(6,8) 

si 

Kyryl 10/10 8/10 27/28 27/28 61/63 

(9,7) 

57/63 

(9) 

no 

Alejandr

o 

- 10/10 - 27/28 - 57/63 

(9) 

 

Jassim - 6/10 - 14/28 - 32/63 

(5) 

 

Dafne 6/10 10/10 23/28 24/28 41/63 

(6,5) 

53/63 

(8,4) 

si 

Denisa 10/10 10/10 26/28 28/28 58/63 

(9,2) 

58/63 

(9,2) 

Si 

Umi 10/10 10/10 27/28 28/28 56/63 63/63 si 
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(8,9) (10) 

Nerea 7/10 10/10 28/28 27/28 49/63 

(7) 

54/63 

(8,9) 

si 

Ainhoa G. 10/10 10/10 27/28 26/28 49/63 

(7,8) 

50/63 

(8) 

si 

Kevin - - - - - -  

 

Sisè: Un 75% ha superat l’objectiu proposat d’un increment de més del 5%. Dels 12, 4 han 

millorat i 5 no tenien marge de millorar a la prova. 
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ANNEX 2: Actes claustre ortografia i acords d’escola sobre el 

tractament de l’ortografia i proves diagnòstiques 

 

CLAUSTRE ORDINARI 9 

ORTOGRAFIA I 

Data: 17 de gener de 2019 

Hora: de 13h a 14h 

 

Assistents:  

Pilar Cases Lluïsa Pérez  

Neus Anglada Berta Llucià  

Begonya Bellés Montserrat Villalón 

Anna de Lara Maria Arrufat 

Montse Sánchez Rosalina Barbosa 

Olga Cruz Esther Ropero  

Marta Gaspa Mónica Ferrer 

Mónica Caudet  

ORDRE DEL DIA 

 

1. ORTOGRAFIA 

 

L’Olga recorda que a partir dels resultats de les CCBB de 6è i després d’un procés de 

reflexió ens vam plantejar com a punt de la PGA abordar l’ortografia i treballar en aquest 

sentit. Tothom està d’acord que és un dels punts a millorar. 
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Comencen les reflexions i aclarim que l’objectiu últim és buscar alternatives i mesures 

per millorar. 

La Pilar explica que es va fer un curset fa un temps sobre “ortografia fàcil” i considera 

que si pensem en aplicar un canvi s’hauria de seguir durant un temps continuat. 

Es parla de l’activitat Paraules penjades a l’aula (referents) i decidim recopilar les que 

tothom té. 

Es parla del Gran Dictat com a possible eina, ja que tindria un component lúdic i els 

motivaria. 

Comentem que les activitats han de ser repetitives i continuades en el temps. 

L’Olga diu que hauríem de fer un registre de quines són les normes ortogràfiques que es 

treballen a cada curs. 

La Montse explica que s’hauria de treballar de la mateixa manera en les diferents àrees, 

tant català com castellà 

La Mònica F. parla de que sempre acostumen a ser les mateixes paraules en les que fan 

errades i l’Olga explica que existeixen unes llistes de paraules freqüents/referents. 

La Berta explica que en una altra escola dedicaven 15’ cada setmana a fer “Memory de 

10 paraules” 

L’Olga buscarà els llistats de paraules imprescindibles (per 3r, 4t, 5è, i 6è) 

Una altra activitat que s’explica són els sobres/capses i lletrejar les paraules. 

La Lluïsa explica que fa molts anys estava molt mecanitzat el treball de la frase maleïda 

(cada curs tenia un full de frases maleïdes). Cada setmana les treballaven i després feien 

un dictat amb graella (sistema autoavaluatiu). 

La Lluïsa fa un apunt que hem de tenir més continuïtat. 

L’Olga parla del dictat caminant, els infants treballen per parelles, s’han de fixar i retenir. 
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S’hauria de treballar també el component més sonor, amb Bits es proposa, audiovisual. 

La Berta proposa fer Bingo ortografia, amb les paraules amb més errades. 

L’Esther ens recorda que els dictats del Weeras, es considera que estan ben portats. 

A vegades la Begonya fa dictats de paraules però no acaben de funcionar. 

Davant el tema de posar els errors als cartells,aclarim que els referents erronis no 

s’haurien de veure. 

La Montserrat parla del Ioga ortogràfic, conscienciació de les paraules. 

Surt la idea de poder fer un treball per racons, un grup, arribar a trobar la norma, havien 

de buscar la norma, copiant-la i preparar exercicis. 

La Marta G explica que li hem de buscar el sentit a la ortografia, a partir d’activitats que 

siguin significatives. 

ACORDS PRESOS: 

 Per al proper claustre d’ortografia es demana un registre de quines són les 

normes ortogràfiques de cada curs/clicle.  

La directora    La secretària 

 

Neus Anglada   Mónica Caudet 

 

CLAUSTRE ORDINARI  

Data: 24 de gener de 2019 

Hora: 13h a 14h 

Assistents:  

Ana Navarro Rosalina Barbosa 

Maria Arrufat Marta Gaspa 
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Anna de Lara Montse Sanchez 

Begonya Bellés Lluïsa Pérez 

Olga Cruz Mónica Caudet 

Neus Anglada 

ORDRE DEL DIA 

1. ORTOGRAFIA 

 

Els cicles han elaborat un document amb les normes ortogràfiques que es demanen i es 

treballen, s’han de revisar i ratificar com a definitives.  

Seguim amb la reflexió conjunta sobre el treball de l’ortografia a la nostra escola.  

Les tutores de cicle inicial proposen fer un treball de consciència fonològica que potser es 

podria allargar fins a cicle mitjà. Proposen fer-ho com a taller.  

Alguna mestra proposa fer jocs d’atenció i amb referents visuals de 5, 10 minuts cada dia 

a la classe.  

Es parla també de tornar al treball de paraules imprescindibles que es feia fa uns cursos.  

Es planteja que cada mestra expliqui com treballa l’ortografia a l’aula per anar trobant 

punts de consens i compartir experiències que funcionin. Hi ha un gruix important que 

treballa la norma ortogràfica a la classe i després fa el dictat, es prepara i després es 

realitza.  

Acord: el proper claustre d’ortografia haurem d’establir la línia de treball per als propers 

cursos, concretar les accions.  

La directora   La secretària 

 

Neus Anglada  Mónica Caudet 
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CLAUSTRE ORDINARI  

Data: 25/04/2019 

Hora: 13h a 14h 

Assistents:  

Ana Navarro Montserrat Villalón 

Pilar Cases Mónica Ferrer 

Rosalina Barbosa Cristina Garcia 

Montse Sánchez Berta Llucià 

Miquel Guiu Olga Cruz  

Lluïsa Pérez Ana Navarro 

Marta Gaspa 

Marina, Judith, Ariana, Ricard (practicants) 

 

ORDRE DEL DIA 

1. ORTOGRAFIA 

L’Olga revisa i llegeix les actes de les reunions anteriors.  

Explica que ha fet un buidatge del que els teòrics expliquen sobre com s’hauria de fer el treball 

d’ortografia i que és comú a tots ells. 

 Tots estan d’acord que no s’ha d’abusar de l’ensenyament de les normes, ja que sovint hi 

ha més excepcions que ocasions que es compleix la norma. 

 Per treballar l’ortografia s’han de seleccionar paraules d’ús més freqüent, especialment les 

que generen errors, per camps o famílies lèxiques. 

 Saben que l’ortografia s’adquireix en un 83% per la via visual, en un 11% per la via 

auditiva i en un 6% per la resta de sentits. Per tant hem de fer activitats visuals però no 

hem d’oblidar també l’auditiva. 

 Els llibres parlen dels moviments “claus d’accés” o “accessos visuals” seria el moviment 

que fan els ulls quan intenten recordar una paraula. Si se li demana que recordi una paraula 
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a l’alumnat ens hem de fixar en el moviment dels seus ulls, si busca la paraula a dalt vol 

dir que pot començar a treballar amb la memòria visual ja que la seva manera d’aprendre 

l’ortografia serà la més eficient. 

Si mira al mig aquest alumnat té més capacitat auditiva per aprendre ortografia. 

La memòria visual la podem començar a treballar amb cartolinetes on a un costat es vegi 

la paraula ben escrita i a l’altra el forat amb la lletra a recordar. 

 Els llibres suggereixen activitats com el dictat caminant, feines de deducció de la norma, 

posen molt d’èmfasi que no es pot fer cap dictat sense preparar-ho abans, recomanen l’ús 

del diccionari i per treballar el català/castellà s’haurien de fer traduccions i un treball per 

tenir present les paraules que són molt diferents del català i el castellà (per exemple els 

verbs acabats en -ava/aba. 

 

Acords:  

 Una taula de grups interactius es dedicarà cada setmana al treball de l’ortografia, a partir 

del curs vinent.  

 Activitats que potencien la memòria visual i auditiva a les hores de llengua a partir del 

curs vinent. 

 Creació d’un document marc amb el recull de les activitats proposades. Amb el material. 

A final d’aquest curs.  

 Elaboració de proves per a la diagnosi per començar a aplicar-les el curs vinent.  

 

La directora La secretària 

 

Neus Anglada Mónica Caudet 
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ANNEX 3: Model de l’enquesta de motivació i Resultats de les 
enquestes. Registre de formació. Modificació dels espais . 
Model utilitzat  

VALORACIÓ SOBRE EL TREBALL PER  PROJECTES 

 

 

   

Treballar per projectes 

m’ha ajudat a entendre 

millor......................... 

   

Treballar per projectes 

m’ha resultat divertit. 

 

 

 

  

Treballar en gran grup i en 

petit grup m’ha resultat 

interessant. 

   

M’agrada més fer les 

meves activitats i 

materials que no el que 

em dona la mestra. 

   

Amb el treball per 

projectes penso que he 
MOLT POC GENS 
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après. 

M’ha agradat investigar i 

compartir la informació 

que he trobat. 

   

Després de treballar El 

projecte de 

..........................penso que 

les .......................són més 

interessants 

   

 

VALORACIÓ DELS ESPAIS 

 

   

   

COM EM SENTO QUAN 

FEM ESPAIS 

 

 

 

 

  

ALS ESPAIS AMB ELS 

COMPANYS ESTIC 
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M’AGRADEN ELS 

MATERIALS DELS ESPAIS 

   

M’AGRADA EXPLICAR 

QUE FAIG ALS ESPAIS 

   

 

RESULTATS QÜESTIONARI DE MOTIVACIÓ 

Curs Alumnes que han valorat 
positivament 3/4 

Tant per cent 

P3                      17/19 89% 

P4 14/15 93% 

P5 17/18 95% 

Primer 13/14 92,8% 

Segon 14/16 87,5% 

Tercer 16/21 76,19% 

Quart 11/23 47,82% 

Cinquè 11/24 45,83% 

Sisè 9/12 75% 

 

En termes totals un 75,30% de l'alumnat de l'escola valora positivament 3/4 

items valorats. 
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ANNEX 4 Resultats de les proves de comprensió lectora.  

 

AVALUACIÓ COMPARATIVA SET JUNY CL QUART 

       

 
Alumnes  % SET %JUNY 

% 
AUGMENT 

  

       1 Alguacil Cañameras, Isaac Antoni                    -                       -                       -    0 0 

2 Aroca Mejías, Allison Denise 
            
80,00  

            
80,00                     -    0 0 

3 Bueno Calvo, Aina 
          
100,00  

            
80,00  

          -
20,00  0 0 

4 Calatrava Collado, José 
            
60,00  

            
60,00                     -    0 0 

5 Castillo Prades, Thais 
            
80,00  

            
80,00                     -    0 0 

6 Chocero Pastor, Pol 
            
80,00  

            
80,00                     -    0 0 

7 Corrales Bonilla, Lorena 
            
40,00  

            
60,00  

            
20,00  1 1 

8 Djellab , Aya Katia 
            
80,00  

            
80,00                     -    0 0 

9 Fonseca Álava, Dylan 
            
60,00  

            
40,00  

          -
20,00  0 0 

10 Gorena Flores, Aaron Sebastian 
            
60,00  

            
80,00  

            
20,00  1 1 

11 Hinojosa Bury, Isaias 
            
80,00  

            
60,00  

          -
20,00  0 0 

12 Jaramillo Cañaverl, Daniel Alexis 
            
60,00  

            
80,00  

            
20,00  1 1 

13 Jari Baldomero, Saida 
          
100,00  

          
100,00                     -    0 0 

14 Macipe Pallarés, Eric 
            
60,00  

            
80,00  

            
20,00  1 1 

15 Mateu Muñoz, César 
            
60,00  

            
40,00  

          -
20,00  0 0 

16 Pachón Gualteros, Darek                    -    
            
80,00  

            
80,00  1 1 

17 Pereira Dos Anjos, Carlos                    -                       -                       -    0 0 

18 Pineda Rueda, Brayan                    -                       -                       -    0 0 

19 Rashid , Harman 
          
100,00  

            
60,00  

          -
40,00  0 0 

20 Recasens,Avelino 
            
40,00  

            
40,00                     -    0 0 

21 Rodriquez, Liu 
          
100,00  

          
100,00                     -    0 0 
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22 Suarez García, Ainoa 
            
60,00  

            
80,00  

            
20,00  1 1 

23 Valverde Caballero, Hugo 
            
20,00                     -    

          -
20,00  0 0 

24 Vega Campoverde, Ryan 
            
80,00  

            
40,00  

          -
40,00  0 0 

25 Zavgorodneva , Victoria 
          
100,00  

          
100,00                     -    0 0 

     
9,00 9,00 

       

 

 % DE L'ALUMNAT HA MILLORAT UN 10%                                   42,86  

    
  

  

       

 

 % DE L'ALUMNAT HA MILLORAT UN 15%                                   42,86  

    
  

   

         

 

AVALUACIÓ COMPARATIVA SET-JUNY CL TERCER 
   

         

         

 
Alumnes  % SET %JUNY % AUGMENT 

   

         

1 Kawthar 
            
42,86  

            
85,71  

            
42,86  1 1 

  

2 Paola 
            
28,57  

         
100,00  

            
71,43  1 1 

  

3 Soufiane 
            
71,43  

            
71,43  

                   
-    0 0 

  

4 Hamna 
            
42,86  

         
100,00  

            
57,14  1 1 

  

5 Johan 
            
71,43  

            
71,43  

                   
-    0 0 

  

6 Adam 
            
42,86  

            
71,43  

            
28,57  1 1 

  

7 Aaron 
            
57,14  

            
85,71  

            
28,57  1 1 

  

8 Alexandra 
            
28,57  

            
85,71  

            
57,14  1 1 

  

9 Luis 
                   
-    

                   
-    

                   
-    0 0 

  

10 Judith 
            
28,57  

            
85,71  

            
57,14  1 1 
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11 Nerea 
            
42,86  

            
85,71  

            
42,86  1 1 

  

12 Nizar 
            
85,71  

         
100,00  

            
14,29  1 0 

  

13 Cristian 
            
57,14  

         
100,00  

            
42,86  1 1 

  

14 Samantha 
            
71,43  

            
85,71  

            
14,29  1 0 

  

15 Ibrahim 
            
42,86  

         
100,00  

            
57,14  1 1 

  

16 Daniel 
            
57,14  

            
85,71  

            
28,57  1 1 

  

17 Ivan  
            
42,86  

         
100,00  

            
57,14  1 1 

  

18 Giorgi 
            
28,57  

            
85,71  

            
57,14  1 1 

  

19 Rayan 
            
28,57  

         
100,00  

            
71,43  1 1 

  

20 Kennedy 
            
14,29  

            
71,43  

            
57,14  1 1 

  

21 Isabella 
            
57,14  

            
85,71  

            
28,57  1 1 

  

22 Kehna 
            
28,57  

         
100,00  

            
71,43  1 1 

  

23 Ylenia 
            
42,86  

            
71,43  

            
28,57  1 1 

  

24 Orooj 
            
57,14  

            
71,43  

            
14,29  1 0 

  

25 Edrian 
            
71,43  

         
100,00  

            
28,57  1 1 

  

         

         

 

 % DE L'ALUMNAT QUEHA MILLORAT UN 
10%      

   

 

                                                                                 91,67    
   

         

         

 

 % DE L'ALUMNAT QUE MILLORAT UN 15%      
   

 

         79,17    
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COMPARATIVA SETEMBRE-
JUNY CINQUÈ 

       

       

  

% SET %JUNY ∆ 
  1  ARWEN Amores 91,67 66,67 -25,00 0 0 

2  ADRIÁN Arroyo 33,33 58,33 25,00 1 1 

3  Esthefany Canton 50,00 66,67 16,67 1 1 

4  NAIA Carro 83,33 91,67 8,33 0 0 

5  JOSE ENRIQUE Cornejo 50,00 50,00 0,00 0 0 

6  SEBASTIAN Corrales 25,00 75,00 50,00 1 1 

7  Noemí Katlyn Enríquez 100,00 83,33 -16,67 0 0 

8  SARAY Flores 75,00 91,67 16,67 1 1 

9  EMILY Guerrero 75,00 91,67 16,67 1 1 

10  SELENIA Ibáñez 83,33 83,33 0,00 0 0 

11  PAU López 33,33 0,00 -33,33 0 0 

12  ANGEL Manich 66,67 0,00 -66,67 0 0 

13  Molina, Adrián 66,67 75,00 8,33 0 0 

14  LENIN Mújica 83,33 75,00 -8,33 0 0 

15  SONIA Parra 83,33 100,00 16,67 1 1 

16  ALEXIA Portillo 83,33 83,33 0,00 0 0 

17  HASHER Rashid 83,33 83,33 0,00 0 0 

18  EDHIT Andrea Reyes 91,67 83,33 -8,33 0 0 

19  MARC Rodríguez 16,67 0,00 -16,67 0 0 

20  ANDREU Roura 41,67 0,00 -41,67 0 0 

21  SULAMITA Santiago 0,00 16,67 16,67 1 1 

22  LUKA Shonia 91,67 91,67 0,00 0 0 

23  ZEAN Tahir 83,33 83,33 0,00 0 0 

24 CAMILO Tovar 0,00 33,33 33,33 1 1 

25 LAIA Patón 0,00 75,00 75,00 1 1 

     
9,00 9,00 

       

 
RESULTATS El 39,13 % ha augmentat més d'un 10% 

       

 

RESULTATS El 39,13 % ha augmentat més d'un 15% 

       
 

  



 

ESCOLA COVES D’EN CIMANY                                                                                          MEMÒRIA ANUAL  2018-19 2018-19 

 

 
13/06/2018 
Pàg. 60 

 

COMPARATIVA SETEMBRE-JUNY SISÈ 

       

       

  

% SET %JUNY ∆ 
  1 Joel Arteaga Medina 86,67 86,67 0,00 0 0 

2 Denisa nuria Baias 46,67 86,67 40,00 1 1 

3 Nerea Dorado Martínez  26,67 73,33 46,67 1 1 

5 Dafne Celeste Gorena Flores 33,33 93,33 60,00 1 1 

6 Ainhoa Gutiérrez Espada 53,33 80,00 26,67 1 1 

7 Umi Habibah Tahir 73,33 93,33 20,00 1 1 

8 Abril Haro Beltrán 0,00 0,00 0,00 0 0 

9 Ainhoa Hinojosa Bury 40,00 53,33 13,33 1 0 

10 Keyla Jaime Fiallos 46,67 60,00 13,33 1 0 

12 Jassim Kchirid  46,67 60,00 13,33 1 0 

13 Kyryl Odintsov 66,67 66,67 0,00 0 0 

14 Jonay Pedrojas Ibáñez 80,00 93,33 13,33 1 0 

15 Kevin Pereira Dos Anjos  6,67 53,33 46,67 1 1 

17 Coral Samper Cortés 66,67 86,67 20,00 1 1 

18 Alejandro Vivares Ospino 20,00 100,00 80,00 1 1 

19 0 0,00 0,00 0,00 0 0 

20 0 0,00 0,00 0,00 0 0 

21 0 0,00 0,00 0,00 0 0 

     
13 8 

       

       

 
RESULTATS   92,86 

% ha augmentat més d'un 
10% 

       

 

RESULTATS   57,14 
% ha augmentat més d'un 
15% 

        
 
 
 
 
Proves castellà 
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AVALUACIÓ COMPARATIVA SET-JUNY CL TERCER 

      Alumnes  % SET %JUNY % AUGMENT 

  

      Borroho , Kawthar               37,50                75,00                    37,50  1 1 

Bucaro ,Paola               87,50                       -                    -87,50  0 0 

Chabou , Soufiane               50,00                75,00                    25,00  1 1 

Chaudhary , Hamna               87,50                87,50                           -    0 0 

De La Cruz, Johan               50,00                87,50                    37,50  1 1 

El Ouahabi, Adam               62,50                62,50                           -    0 0 

Elias, Aaron               37,50                75,00                    37,50  1 1 

Espinoza, Alexandra               37,50                87,50                    50,00  1 1 

García, Luis                      -                         -                             -    0 0 

Gómez, Judith               50,00                87,50                    37,50  1 1 

Gómez, Nerea                      -                  25,00                    25,00  1 1 

Hmaimou, Nizar             100,00              100,00                           -    0 0 

Idrovo, Cristian David               75,00              100,00                    25,00  1 1 

Jarque, Samantha               62,50              100,00                    37,50  1 1 

Konoreus, Daniel               62,50                       -                    -62,50  0 0 

Kadmiri, Ibrahim               50,00                87,50                    37,50  1 1 

Molina, Ivan               37,50                62,50                    25,00  1 1 

Mskhvilidze, Giorgi               87,50              100,00                    12,50  1 0 

Naciri , Rayan               25,00                50,00                    25,00  1 1 

Ramirez, Kennedy               37,50                37,50                           -    0 0 

Roca, Isabella               75,00                75,00                           -    0 0 

Sanhaji, Kehna               62,50              100,00                    37,50  1 1 

Suárez, Ylenia               62,50                62,50                           -    0 0 

Tahir , Orooj               50,00              100,00                    50,00  1 1 

Triana, Édrian  87'50                75,00  12,50 1 0 

       RESULTATS % DE L'ALUMNAT HA MILLORAT UN 
10%      

                                                                                                                            
62,50    

  

      

      RESULTATS % DE L'ALUMNAT HA MILLORAT UN 
15%     

      62,5   
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COMPARATIVA SETEMBRE-JUNY 

  CAST QUART 
     

       

  

% SET %JUNY ∆ 10% 15% 

1 
Alguacil Cañameras, Isaac 
Antoni 36,36 81,82 45,45 1 1 

2 Aroca Mejías, Allison Denise 63,64 100,00 36,36 1 1 

3 Bueno Calvo, Aina 63,64 54,55 -9,09 0 0 

4 Calatrava Collado, José 81,82 63,64 -18,18 0 0 

5 Castillo Prades, Thais 54,55 63,64 9,09 0 0 

6 Chocero Pastor, Pol 72,73 90,91 18,18 1 1 

7 Corrales Bonilla, Lorena 63,64 72,73 9,09 0 0 

8 Djellab , Aya Katia 54,55 90,91 36,36 1 1 

9 Fonseca Álava, Dylan 63,64 72,73 9,09 0 0 

10 Gorena Flores, Aaron Sebastian 72,73 100,00 27,27 1 1 

11 Hinojosa Bury, Isaias 90,91 81,82 -9,09 0 0 

12 
Jaramillo Cañaverl, Daniel 
Alexis 90,91 100,00 9,09 0 0 

13 Jari Baldomero, Saida 81,82 90,91 9,09 0 0 

14 Macipe Pallarés, Eric 54,55 45,45 -9,09 0 0 

15 Mateu Muñoz, César 90,91 90,91 0,00 0 0 

16 Pachón Gualteros, Darek 0,00 72,73 72,73 1 1 

17 Pereira Dos Anjos, Carlos 0,00 0,00 0,00 0 0 

18 Pineda Rueda, Brayan 0,00 0,00 0,00 0 0 

19 Rashid , Harman 81,82 72,73 -9,09 0 0 

20 Recasens Espinosa, Avelino 63,64 72,73 9,09 0 0 

21 Rodríguez Sanoja, Liu 72,73 90,91 18,18 1 1 

22 Suarez García, Ainhoa 63,64 54,55 -9,09 0 0 

23 Valverde Caballero, Hugo 72,73 81,82 9,09 0 0 

24 Vega Campoverde, Ryan 90,91 63,64 -27,27 0 0 

25 Zavgorodneva , Victoria 81,82 81,82 0,00 0 0 

     

7 7 

       

 
RESULTATS El 31,82 

% ha augmentat més d'un 
10% 

       

 

RESULTATS El 31,82 
% ha augmentat més d'un 
15% 
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COMPARATIVA SETEMBRE-JUNY 

  CAST CINQUÈ 
     

       

  

% SET %JUNY ∆ 
  1 Amores González, Arwen 91,67 91,67 0,00 0 0 

2 Arroyo Ogando, Adrian 25,00 41,67 16,67 1 1 

3 Canton Hernandez,Esthefany 33,33 66,67 33,33 1 1 

4 Carro Wisnes, Naia 91,67 100,00 8,33 0 0 

5 Cornejo Elías, Jose Enrique 50,00 83,33 33,33 1 1 

6 Corrales Bonilla, Sebastián 50,00 83,33 33,33 1 1 

7 Enriquez Espinola,  Noemí 83,33 83,33 0,00 0 0 

8 Flores Montes, Saray 25,00 58,33 33,33 1 1 

9 Guerrero Zelaya, Emily  83,33 91,67 8,33 0 0 

10 Ibañez Peñalver, Selenia 66,67 83,33 16,67 1 1 

11 López Carrillo, Pau Dawayne 66,67 83,33 16,67 1 1 

12 Manich Domínguez, Angel 58,33 66,67 8,33 0 0 

13 Molina Ibarruri, Adrián 83,33 100,00 16,67 1 1 

14 Mujica Leon, Lenin Paul 33,33 0,00 -33,33 0 0 

15 Parra Faci, Sonia 75,00 83,33 8,33 0 0 

16 Portillo Herrera, Alexia  66,67 83,33 16,67 1 1 

17 Rashid , Hasher 0,00 66,67 66,67 1 1 

18 Reyes González, Edith 75,00 91,67 16,67 1 1 

19 Rodríguez Añez, Marc 75,00 0,00 -75,00 0 0 

20 Roura Melero, Andreu 58,33 0,00 -58,33 0 0 

21 Santiago Salguero, Sulamita 0,00 0,00 0,00 0 0 

22 Shonia , Luka 83,33 91,67 8,33 0 0 

23 Tahir , Zean 83,33 91,67 8,33 0 0 

24 0 0,00 100,00 100,00 1 1 

25 0 0,00 91,67 91,67 1 1 

     
13 13,00 

       

 
RESULTATS El 68,42 

% ha augmentat més d'un 
10% 

       

 

RESULTATS El 68,42 
% ha augmentat més d'un 
15% 
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COMPARATIVA SETEMBRE-JUNY 

  CAST SISÈ 
     

       

  

% SET %JUNY ∆ 
  1 Arteaga Medina, Joel 73,33 86,67 13,33 1 0 

2 Baias , Denisa Nuria 40,00 46,67 6,67 0 0 

3 Dorado Martínez, Nerea 60,00 60,00 0,00 0 0 

4 Gorena Flores, Dafne  46,67 73,33 26,67 1 1 

5 Gutiérrez Espada, Ainhoa 60,00 66,67 6,67 0 0 

6 Habibah Tahir, Umi 66,67 86,67 20,00 1 1 

7 Hinojosa Bury, Ainhoa 40,00 73,33 33,33 1 1 

8 Jaime Fiallos, Keyla 33,33 73,33 40,00 1 1 

9 Kchirid, Jassim 0,00 0,00 0,00 0 0 

10 Odintsov, Kyril 33,33 66,67 33,33 1 1 

11 Pedrojas Ibáñez, Jonay 66,67 66,67 0,00 0 0 

12 Pereira Dos Anjos, Kevin 0,00 0,00 0,00 0 0 

13 Samper Cortés, Coral 60,00 80,00 20,00 1 1 

14 Vivares, Alejandro 93,33 86,67 -6,67 0 0 

 
0 0,00 0,00 0,00 0 0 

 
0 0,00 0,00 0,00 0 0 

 
0 0,00 0,00 0,00 0 0 

 
0 0,00 0,00 0,00 0 0 

     
7 6 

       

       

 
RESULTATS El 58,33 

% ha augmentat més d'un 
10% 

       

 

RESULTATS El 50,00 
% ha augmentat més d'un 
15% 
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ANNEX 5: Carta al Consorci 

 

 

 

A l’atenció de la Sra. Mercè Massa 
Gerent del Consorci d’Educació de Barcelona 
 
  
Com ja sap la nostra escola és una comunitat d’aprenentatge i per aquest fet tots els 
agents implicats somiem com volem que sigui la nostra escola, tant a nivell pedagògic, 
de convivència o com a espai educatiu. 

Als dos somnis que s’han portat a terme (fa quatre anys i aquest mateix any) és un dels 
somnis prioritaris transformar l’escola en un espai més amable, més verd i amb uns patis 
més educatius i amb més contacte amb la natura. 

Alhora el nostre projecte pedagògic contempla el pati de l’escola com l’espai principal de 
joc i moviment que tenen els infants durant la jornada escolar i també on tenen la 
possibilitat de desenvolupar bona part de les interaccions socials entre iguals i els 
descobriments autònoms. 

Creiem que el pati ha d’afavorir el joc i els aprenentatges, incorporant una mirada amb 
perspectiva de gènere que ofereixi a tothom les mateixes oportunitats de joc i exploració. 
És per aquest motiu que com a comunitat veiem la necessitat de canviar els nostres patis 
i naturalitzar-los, dotar-los d’altres propostes, de nous espais, i de seguretat alhora fent-lo 
més inclusiu. 

La comissió d’Escoles més sostenibles que la formen alumnes i mestres ha pensat en 
possibles millores i canvis que com a escola no podem realitzar sense el recolzament 
tècnic i econòmic del Consorci, és per això que us demanem aquest ajut amb el propòsit i 
la il·lusió de veure complert el somni de la nostra Comunitat d’Aprenentatge i amb la 
voluntat de donar resposta a la nova visió de pati que té el nostre projecte pedagògic pel 
que treballem junts intensament i dia a dia. 
 

Equip directiu 
Escola Coves d’en Cimany 
 
Barcelona 2 de juliol de 2019 
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ANNEX 6: Valoracions repartiment responsabilitats. 

 

PROPOSTA DE CÀRRECS, COMISSIONS I DINAMITZACIONS 

CURS 2018-19 
 

Càrrecs, comissions, 
dinamitzacions, .... 

Responsables Té hores 
pel 
càrrec 

Remunerat 

Pràctiques Neus No No 

Biblioteca Montse SI No 

Laboratori i ciències Olga No No 

CAD Neus No No 

Comissió social Neus No No 

Informàtica Rosalina SI SI 

#aquiproubullying Olga i Marta G. No No 

Projecte de 
Convivència 

Neus i Mònica No No 

Llengües  Montse SI SI 

Art Mònica i Esther NO NO 

Salut Montse Villalon NO NO 

Assemblees Comunitat 
d’Aprenentatge 

Begonya i Olga NO NO 

Comissió 
infraestructures 

   

Comissió pedagògica 
   

Segon somni de la 
nostra escola 

Marta D, Mireia i Pilar NO NO 

Riscos laborals, obres i 
farmacioles 

Lluïsa NO SI 

Decret escola inclusiva 
i EE 

Susana i Berta NO NO 

Coordinació petits Ivana SI SI 

Coordinació grans Marta G. SI SI 

Festes Cris i Olga NO NO 

Treball per projectes Olga NO NO 

Espais infantil Cristina i Mònica NO NO 

Cohesió i clima 
d’escola 

Marta D NO NO 

Voluntariat Ivana amb el recolzament de 
la Martina (TIS) i l’Eva 
Alfonsea (mare Aaron 3r) i 
Maria 

NO NO 

Projecció externa Begonya i Cristina Grau NO NO 

Acollida (alumnat i 
famílies) i 

Rosalina NO NO 



 

ESCOLA COVES D’EN CIMANY                                                                                          MEMÒRIA ANUAL  2018-19 2018-19 

 

 
13/06/2018 
Pàg. 67 

 

interculturalitat 
 

Comissió Membres 

Informàtica Rosalina, MartaD., Anna  

E+S i horts Olga C., Mònica, Olga M. (Maria) 

Biblioteca Montse, Ivana i tutora de 2n 

 Proposta de responsabilitats de les mestres 
 

NOM RESPONSABILITATS 

Neus Pràctiques, CAD, CS, projecte de Convivència, EE/EAP 

Rosalina Coordinació informàtica, acollida famílies noves i interculturalitat 

Begonya Assemblees, Projecció externa 

Cris Festes 

Pilar 2n somni 

Mònica E+S, projecte de Convivència, art i espais d’infantil 

1 EE CAD, CS, EAP 

Olga C. E+S, laboratori i ciències, #aquiproubullying, treball per 
projectes, Assemblees Comunitat d’aprenentatge i festes 

Anna Comissió d’informàtica 

Marta D. 2n somni, cohesió d’equip i comissió d’informàtica 

Marta G #aquiproubullying i coordinació de cicle de grans 

Cristina G. Espais d’infantil i projecció externa 

Olga M. 
(substituta) 

Comissió E+S 

Susana Escola inclusiva i EE 

Lluïsa Riscos laborals, obres i farmacioles 

Ivana Voluntariat, coordinació de cicle de petits i comissió de biblioteca 

Esther Art 

Mònica Ferrer Comissió de biblioteca 

Montse S. Biblioteca, llengües i projecció externa 

Mireia 2n somni 

Montse V. Salut 
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ANNEX 7:  Pla TAC 

 

 
            Escola Coves d'en Cimany 

 

 

PLA TAC. INFORME GLOBAL 

   
1- DADES DEL CENTRE I CONTEXTUALITZACIÓ  

 
 

  
DADES DEL CENTRE   
   
Codi: 08013081 
Nom: Coves d'en Cimany 
Titularitat: Públic 
Adreça: c. de les Coves d'en Cimany, 54 
Telèfon: 933585053 
Adreça Electrònica: a8013081@xtec.cat 
  
CONTEXTUALITZACIÓ   
  
 L'escola està situada al barri del Carmel. El barri està a la muntanya, 
damunt del Parc Güell. Es un barri eminentment obrer, creat als anys 60 
amb barraques construïdes sense cap mena de planificació per part de la 
gent que anava arribant provinent bàsicament del sud d'Espanya. Als anys 
70 la gent del barri, molt lluitadora, va començar a reivindicar una escola i un 
ambulatori. Va ser llavors quan es va construir l'escola, primer en barracons 
i finalment l'edifici actual. El barri ha estat sempre estigmatitzat com a 
conflictiu. Amb el pas dels anys les famílies que milloraven el seu estatus 
econòmic marxaven del barri, especialment la gent jove, de manera que la 
població del Carmel ha anat envellint. Fa uns anys va arribar una segona 
onada migratòria. Aquesta vegada provinent especialment del Marroc, de 
l'Amèrica llatina, del Pakistan, d'Algèria, de la Índia i de l'Europa de l'est. 
Amb l'arribada de l'anomenada crisi, es va desencadenar una precarietat 
econòmica important i això va fer que famílies que no vivien al Carmel 
vinguessin a viure a casa dels avis o d'altres familiars, o bé deixaven el seu 
habitatge i llogaven habitacions on viure tota la família. També hi ha hagut 
moviment en el sentit que hi ha hagut famílies que han anat a viure fora de 
Barcelona (o retornaven al seu país d'origen) i altres han vingut a viure al 
Carmel, perquè l'habitatge és més barat que en altes barris de Barcelona, 
tot i que últimament el preu de l'habitatge també ha pujat forca al Carmel. 
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També hi ha algunes famílies d'ètnia gitana. La relació entre els diferents 
col.lectius no sempre és fàcil, tot i que no hi ha esclats importants de 
conflictivitat, el que hi ha és un cert rebuig o bé s'ignoren entre ells. Al 
mateix temps hi ha una gruix de famílies del tot "normalitzades" amb interès 
per l'educació dels seus fills/es, implicades en la millora de l'escola, del barri, 
... Pel que fa al nivell d'estudis de la població del Carmel, un 6,4% tenen un 
nivell d'instrucció insuficient, el 60% tenen la ESO i només un 11% tenen 
estudis universitaris o CFGS. A nivell laboral, al voltant d'un 50% no tenen 
feina. L'escola va ser creada fa 41 anys en uns barracons provisionals, 
responent, tal com he explicat, a una demanada d'escola pública al barri, i 
està definida com un centre de màxima complexitat. Es caracteritza per ser 
una escola on la innovació pedagògica i la formació dels professionals que 
hi treballem són eixos centrals, juntament amb el treball en equip, la 
valoració de la feina de les altres persones, de reflexionar i replantejar les 
dinàmiques de funcionament i pedagògiques, així com l'adaptació a les 
noves situacions educatives, socials, organitzatives, ... Una gran part de 
l'alumnat que arriba a P-3 no ha anat a l'escola bressol i pràcticament cap és 
catalanoparlant, alguns d'ells tampoc l'entenen. Al llarg de l'escolaritat els 
grups varien forca perquè hi ha matrícula viva. Una part de l'alumnat té NEE 
(actualment el 28,2% de l'alumnat rep el suport de les mestres d'EE o de 
l'AA) i/o està atès per diferents serveis socials (actualment el 44,2%).  
  

 
 

2- DIAGNOSI- RESULTATS  
 

 

 
Estratègia, lideratge i gestió 
 
    Punts molt forts 
 
       03. L'equip directiu és conscient de la importància de definir els objectius i 

els resultats acadèmics i organitzatius que es volen obtenir i acompanyar-
los dels indicadors associats per a mesurar-los i vetlla per la seva 
concreció 

  

 
 
    Punts forts 
 
       01. El centre té definits el paper dels canals digitals i les persones 

responsables per comunicar-se amb la comunitat educativa 

  

       01. Existeix una visió i estratègia en l'ús de les tecnologies per a la millora 
dels processos d'ensenyament/aprenentatge reflectida en el Projecte 
Educatiu de Centre 

  

       01. S'han definit mecanismes formals per acompanyar el professorat en 
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la implementació de les TAC a l'aula 

  

       02. El Projecte de direcció té en compte la planificació global de les TAC 
al centre, el seu estat de desenvolupament i prioritats, proporcionant una 
visió sostenible per fases i terminis i considerant els recursos disponibles 

  

       04. El centre té formalitzats els procediments pel que fa a la inclusió 
digital de tot l'alumnat i hi ajusta totes les actuacions pel que fa a garantir 
l'accessibilitat i el suport tecnològic necessari 
  

       05. El centre té formalitzats els procediments per garantir l'assoliment de 
la competència digital de tot l'alumnat com a competència transversal, fer-
ne el seguiment i avaluar-la 

  

       06. La direcció del centre coneix els aspectes jurídics vinculats als usos 
ètics de les tecnologies digitals, com la privacitat i seguretat de les dades i 
la propietat intel.lectual 
  

       07. Existeix una comissió TAC de centre, amb implicació de l'equip 
directiu, per coordinar la integració de les TAC 

  

       08. La direcció del centre defineix les responsabilitats i les distribueix als 
nivells adients per impulsar l'ús de les TAC 

  

       09. El centre preveu la detecció de necessitats de formació TAC i les 
incorpora al Pla de formació de centre 

  

       10. El centre té definits el paper dels canals digitals i les persones 
responsables per gestionar la informació interna pel que fa al Pla TAC 

  

       11. El centre té formalitzats els procediments per garantir l'accessibilitat 
del professorat als recursos i serveis digitals del centre i cercar el suport 
tecnològic necessari 
  

       2. Les famílies coneixen la normativa d'ús dels telèfons mòbils al centre 

  

       3. Existeix un protocol clar dirigit a les famílies i personal extern al centre 
sobre aspectes de privacitat en l'ús de telèfons mòbils 

  

       4. Les famílies coneixen la normativa respecte de l'autorització de 
publicació d'imatges personals o continguts elaborats pels seus fills i filles 
als serveis digitals del centre o del núvol (aplicacions 2.0) 
  

 
 
    Punts febles 
 
       14. Existeix un protocol clar dirigit a tota la comunitat educativa sobre 
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aspectes de privacitat en l'ús de telèfons mòbils 

  

      13. Existeix un punt a les NOFC respecte de l'ús dels telèfons mòbils al 
centre: tipologia d'ús, espais permesos  
  

 
 
    Punts molt febles 
 
       12. El centre té formalitzats els procediments per garantir l'accessibilitat 

de la comunitat educativa als serveis digitals del centre 

  

 
 
Usos curriculars 
 
    Punts forts 
 
       01. El professorat, sota el lideratge de l'equip directiu, és proactiu en la 

integració de les TAC a l'aula 

  

       01. Existeix una programació seqüenciada dels usos de les TAC 
interrelacionada amb el desenvolupament de les diferents competències i 
continguts curriculars 

  

       02. El professorat estimula l'alumnat per tal que assoleixi la competència 
digital 
  

       02. La concreció i el desenvolupament de la competència digital de 
l'alumnat com a competència bàsica transversal són coherents i 
equilibrats a través dels nivells i de les àrees i matèries 

  

       02. Les TAC (EVA del Centre, Intranet, Extranet, Web) s'utilitzen per 
involucrar la comunitat educativa en els processos i activitats 
d'aprenentatge 

  

       03. El professorat promou activitats apropiades pel que fa a l'ús segur 
d'Internet i el respecte de la propietat intel.lectual 
  

       03. Les TAC s'utilitzen per facilitar l'aprenentatge més enllà de l'espai i 
l'horari de l'aula i fora de l'escola 

  

       04. El centre utilitza el potencial de les TAC per personalitzar els 
aprenentatges i adaptar-los a les característiques i necessitats de cada 
alumne/a 

  

       04. L'ús de les TAC és divers i abasta des d'aplicacions instrumentals i 
d'exercitació (per exemple programes d'ofimàtica o activitats tipus JClic) 
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fins a activitats de cerca, processament i presentació de la informació (per 
exemple webquestes). 
  

       05. Els usos de les TAC a l'aula inclouen projectes, activitats 
col.laboratives, de simulació o de producció de contingut per part de 
l'alumnat 
  

       05. La programació de totes les àrees curriculars incorpora continguts 
digitals per al treball per part de l'alumnat 
  

       06. El professorat utilitza els sistemes de projecció, ja siguin interactius 
(PDI) o no, a l'aula 

  

       06. Els usos de les TAC s'aprofiten per transformar els processos 
d'ensenyament/aprenentatge tot donant als alumnes un paper més actiu  
  

       07. Els sistemes de projecció, ja siguin interactius (PDI) o no, són 
utilitzats també per l'alumnat per a presentacions o exposicions davant el 
grup classe 

  

       07. En la programació didàctica de cada matèria s'utilitzen els recursos 
digitals específics per a aquell àmbit de coneixement 
  

       010. El professorat incorpora l'ús de dispositius mòbils per dur a terme 
activitats d'aprenentatge 

  

       011. L'alumnat utilitza dispositius mòbils per fer activitats i generar 
continguts 

  

 
 
    Punts febles 
 
       03. S'utilitzen les tecnologies en l'avaluació i el seguiment personalitzat 

de l'alumnat 
  

       08. El professorat utilitza l'EVA del centre per posar a l'abast de l'alumnat 
materials i recursos per a l'aprenentatge 

  

       09. L'alumnat utilitza l'EVA del centre per fer activitats i treballar de forma 
col.laborativa 

  

 
 
    Punts molt febles 
 
       01. Es realitzen projectes col.laboratius amb suport TIC amb d'altres 

centres del país o d'arreu 
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       08. El centre, en el cas de l'ESO i el Batxillerat, promou la possibilitat de 
cursar algunes matèries en la modalitat d'educació no presencial a 
l'Institut Obert de Catalunya 

  

 
 
Competència digital docent i desenvolupament professional 
 
    Punts molt forts 
 
       05. El professorat del centre usa les tecnologies habitualment en la 

preparació de materials de treball per a tot el seu alumnat 
  

 
 
    Punts forts 
 
       01. El professorat és competent per planificar i acompanyar l'alumnat en 

l'assoliment de la competència digital com a competència transversal, fer-
ne el seguiment i avaluar-lo 

  

       01. El professorat és conscient de la importància d'utilitzar les TAC per a 
la millora dels resultats i l'èxit escolar 
  

       02. El professorat coneix i aplica les TAC per a la millora dels resultats i 
l'èxit escolar 
  

       02. El professorat és competent per plantejar i participar en activitats 
col.laboratives interdisciplinars en entorns digitals 

  

       03. El professorat del centre és competent per seleccionar recursos 
digitals per a tot el seu alumnat 
  

       04. El professorat comparteix la seva experiència formant part de la 
comunitat de pràctiques del centre 

  

       04. El professorat del centre està capacitat per utilitzar els sistemes de 
projecció, ja siguin interactius (PDI) o no, a l'aula 

  

       06. El professorat té els coneixements i habilitats necessaris per utilitzar 
els entorns digitals d'ensenyament-aprenentatge del centre amb tot el seu 
alumnat 
  

       08. El professorat disposa d'habilitats i estratègies per garantir la inclusió 
digital de tot l'alumnat a partir de les seves capacitats individuals pel que 
fa a accessibilitat i tecnologies de suport necessàries 
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       09. El professorat coneix els aspectes legals vinculats als usos ètics de 
les tecnologies digitals, com la seguretat, la privacitat i la propietat 
intel.lectual i els té en compte en la seva pràctica diària 

  

 
 
    Punts febles 
 
       01. El professorat comparteix la seva experiència formant part de la 

comunitat de pràctiques amb el professorat d'altres centres 

  

       02. El professorat té la capacitat de construir una xarxa de relacions i 
referències per actualitzar i compartir els seus coneixements en entorns 
digitals 

  

       03. El professorat sap identificar les seves necessitats en relació amb les 
TAC i les expressa i vehicula en el Pla de formació del centre 

  

       07. El professorat és competent per plantejar i participar en activitats 
col.laboratives en entorns digitals 

  

 
 
Seguiment, avaluació i millora 
 
    Punts forts 
 
       01. Els criteris sobre els usos d'Internet i de les tecnologies al centre són 

coneguts per mares i pares i compten amb la seva implicació i, en casos 
necessaris, amb la seva autorització formal 
  

       01. S'aplica i es documenta un pla d'acció que marca les línies prioritàries 
de millora previstes en les actualitzacions regulars del Pla TAC 

  

       01. S'apliquen els mecanismes de seguiment del nivell d'adopció de les 
TAC a les aules definits pel centre 

  

       02. L'ús de les tecnologies es troba reflectit en els diversos documents de 
gestió del centre (a més del PEC, PCC, Pla anual, Memòria, 
programacions didàctiques, etc) 
  

       02. La comunitat educativa pot accedir fàcilment i coneix la documentació 
de definició i seguiment del Pla TAC 

  

       02. S'apliquen els mecanismes d'avaluació de la competència digital de 
l'alumnat com a competència bàsica transversal definits pel centre 

  

       03. El centre disposa d'uns criteris explícits i detallats sobre usos 
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acceptables d'Internet i de les tecnologies per part de l'alumnat i el 
professorat i té cura del seu compliment 
  

       03. El centre disposa dels canals per tal que la comunitat educativa 
s'impliqui en la millora dels usos de les tecnologies al centre 

  

       04. El centre disposa de criteris clars sobre l'accessibilitat i tots els 
materials digitals que publica són accessibles 

  

       04. El centre ofereix informació i orientacions a les famílies sobre els 
usos adequats de les tecnologies digitals a la llar 
  

       05. El centre té acordats i documentats els procediments de protecció de 
dades i protecció de drets d'autoria, els aplica i vetlla pel seu compliment 
  

       05. El centre vetlla perquè les seves bones pràctiques en TAC es 
difonguin a través dels canals disponibles (Seminaris TAC, XTEC i 
d'altres) 
  

       07. El centre és estricte pel que fa al compliment de la normativa de 
llicències de programari 
  

       08. El centre fa un seguiment dels usos d'Internet i, a partir d'aquesta 
informació pren decisions, per exemple aplicar les mesures de filtració de 
contingut pertinents 

  

       10. El professorat coneix la documentació de definició i seguiment del Pla 
TAC i pot accedir-hi fàcilment 
  

       11. Existeix un sistema d'identificació de bons usos de les TAC al centre 
que afavoreix que es puguin divulgar, compartir i estendre entre el 
professorat 
  

       12. El centre disposa de mecanismes per al seguiment i avaluació dels 
resultats amb l'ús de les TAC 

  

       13. Hi ha establerts uns mecanismes de seguiment del nivell d'adopció de 
les TAC a les aules 

  

       14. Hi ha establerts els mecanismes d'avaluació de la competència digital 
de l'alumnat com a competència bàsica transversal 
  

 
 
    Punts febles 
 
       06. El centre té formalitzats els procediments pel que fa a la inclusió 

digital, hi ajusta totes les actuacions i en fa el seguiment 
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       09. L'alumnat s'implica en el bon ús de les infraestructures tecnològiques 
del centre 

  

 
 
Infraestructures i serveis digitals 
 
    Punts molt forts 
 
       01. Tots els espais de treball del centre, molt especialment les aules, 

disposen de connectivitat a la xarxa del centre i a Internet 
  

       03. Les aules amb un model de connectivitat 1:1 permeten connectivitat a 
tots els estudiants de l'aula simultàniament 
  

       23. El centre completa anualment el qüestionari que envia el 
Departament per a l'estadística de la Societat de la Informació en els 
centres educatius 

  

 
 
    Punts forts 
 
       01. El centre té coneixement de l'equipament tecnològic de l'alumnat a la 

llar (connectivitat, ordinador i/o d'altres dispositius equivalents) 

  

       01. El centre vetlla perquè les instal.lacions i equipaments funcionin 
correctament d'acord amb els estàndards de referència 

  

       02. El centre té coneixement de l'equipament tecnològic d'ús públic 
disponible al municipi o al barri (connectivitat, ordinador i/o d'altres 
dispositius equivalents en espais d'ús públic) 
  

       02. L'accés a internet té un cabal suficient per atendre les activitats 
educatives quotidianes que es realitzen al centre 

  

       02. Les aules ordinàries disposen d'un sistema de projecció amb un 
ordinador connectat a Internet i, en els casos que pertoqui, un conjunt 
d'ordinadors disposats en un racó de l'aula 

  

       03. El centre disposa de web  
  

       03. Els ordinadors estan disponibles als diferents espais d'aprenentatge 
del centre 

  

       04. Els espais d'aprenentatge d'ús comú disposen de sistema de 
projecció interactiva 
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       04. Les aules informàtiques i aules especialitzades estan operatives i en 
adequat estat de funcionament  
  

       05. Els recursos de programari, serveis i aplicacions digitals disponibles 
s'adapten a les necessitats de l'alumnat 
  

       06. Els recursos de programari, serveis i aplicacions digitals disponibles 
s'adapten a les necessitats del professorat i l'activitat curricular 
  

       08. El centre disposa i utilitza perifèrics especialitzats per al treball en 
àmbits curriculars diversos (exemple: microscopis, teclats musicals) 
  

       09. El centre vetlla per disposar tots els ajuts tècnics que li calen per a 
l'alumnat amb discapacitat que les utilitza amb normalitat en tots els 
escenaris 

  

       10. El centre té un pla amb prioritats per a la renovació de l'equipament 
TAC 

  

       11. Existeix un inventari actualitzat de les infraestructures digitals 

  

       12. Existeix un inventari actualitzat del programari i els serveis digitals 
disponibles al centre (per ex. blocs, wikis, correu electrònic, etc) 
  

       13. El centre disposa d'un assessorament intern o extern suficient a l'hora 
de triar infraestructures i serveis digitals 

  

       17. El centre ha establert un protocol per a la resolució d'incidències 
tècniques 

  

       18. Existeix un protocol de centre conegut pel professorat pel que fa a la 
selecció i ús de serveis digitals (blocs, correu electrònic...) 
  

       19. Els entorns virtuals d'aprenentatge i la resta d'espais digitals que 
utilitza l'alumnat al centre són segurs pel que fa a la protecció de dades 
personals i política de contrasenyes 

  

       20. Tot l'equipament està protegit contra els virus 

  

       21. El centre coneix i utilitza adequadement les aplicacions informàtiques 
de gestió del Departament d'Ensenyament  
  

       22. El centre realitza i disposa de còpia de seguretat de les dades 
rellevants 
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    Punts febles 
 
       04. El centre disposa d'intranet  

  

       14. El centre disposa d'un entorn virtual d'aprenentatge (EVA) 
  

       15. El centre disposa d'un entorn virtual d'aprenentatge amb orientacions 
específiques per a un ús correcte per part del professorat i l'alumnat 
  

       16. El centre disposa d'una política de filtratge de continguts 

  

 
 
    Punts molt febles 
 
       07. El centre té definides les característiques tècniques i de programari 

de l'equipament personal de l'alumnat, en cas que l'alumnat utilitzi 
equipament propi, molt especialment quan el model sigui 1:1 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
3- OBJECTIUS 

 

 

  
Objectiu general Objectiu específic 
010. Definir i planificar els àmbits 
d'actuació i les línies generals de 
planificació de les tecnologies en 
el centre  

 012. Establir els criteris necessaris per tal que les 
tecnologies estiguin definides a la programació anual 
de centre 

  
020. Fixar els serveis digitals del 
centre, promoure i facilitar la 
participació de la comunitat 
educativa en el seu ús i fer-ne el 
seguiment  

 022. Mantenir actualitzada el web del centre 

  
 028. Fer accessible la consulta del pla TAC a la 
comunitat educativa 

  
030. Establir la línia temporal 
d'aplicació anual del pla TAC, 
avaluar el seu assoliment i 
proposar les futures línies 
d'actuació  

 031. Planificar i prioritzar les tasques a dur a terme 
anualment 
  
 032. Avaluar al final del curs l'assoliment de la 
planificació fixada 
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040. Definir les aplicacions 
metodològiques de les 
tecnologies en el centre, afavorir 
el seu ús i vetllar per la seva 
presència a totes les àrees 
curriculars  

 041. Afavorir el treball transversal entre les diferents 
àrees curriculars fent ús d'eines TAC 

  
 043. Establir pautes de seguiment de l'aplicació de 
les tecnologies a l'aula a les diferents àrees 
curriculars 

  
 044. Dissenyar i desenvolupar tasques 
col.laboratives fent ús d'eines TAC 

  
 045. Dissenyar mecanismes d'avaluació de la 
qualitat de les metodologies desenvolupades 

  
050. Detectar les necessitats de 
recursos i gestionar els existents 
eficaçment quant a ús i 
manteniment  

 051. Establir mecanismes de control del 
funcionament dels recursos del centre i de 
comunicació d'incidències 

  
 052. Mantenir actualitzat l'inventari de recursos del 
centre 

  
 053. Recollir les noves necessitats de recursos i 
valorar-ne la seva viabilitat 
  

060. Establir les tasques 
associades a l'aplicació del pla 
TAC i els responsables 
corresponents  

 061. Establir la dinàmica anual de funcionament de 
la comissió TAC del centre i marcar les actuacions 
prioritàries 

  
 062. Definir les tasques i responsabilitats 
associades a l'aplicació del pla TAC 

  
 063. Establir els responsables que duran a terme 
les tasques i fer-ne el seguiment 
  
 064. Valorar anualment l'aplicació del pla TAC 

  
 065. Assegurar la inclusió de tota la comunitat 
educativa en l'aplicació del pla TAC 
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070. Gestionar l'organització 
d'espais, recursos i agrupaments 
per tal d'afavorir l'ús de les 
tecnologies en el centre en les 
condicions més adients  

 071. Definir els agrupaments més adients de 
l'alumnat per aplicar de forma eficaç les TAC 

  
 072. Establir els condicionants de l'horari del centre 
que facilitin l'ús de les tecnologies 

  
 073. Gestionar els espais amb recursos tecnològics 
compartits per facilitar-ne l'accés 

  
 074. Assegurar el correcte manteniment de les 
instal·lacions compartides 

  
080. Vetllar per un ús de les TAC 
de forma segura, establint les 
normes d'ús i seguint els 
protocols de drets d'autoria i 
llicències digitals  

 081. Redactar i revisar les normes d'ús dels 
recursos del centres i els de l'alumnat 
  
 082. Vetllar per la seguretat de les dades 

  
 083. Gestionar els permisos d'ús dels serveis 
digitals 

  
 084. Conèixer la normativa legal 
  

090. Assegurar la inclusió digital 
de tot l'alumnat i el professorat 
definint les eines necessàries i 
garantir-ne l'accessibilitat a tots 
els recursos  

 093. Cercar i crear recursos específics per a 
l'alumnat amb necessitats educatives especials 

  

100. Aplicar les TAC per tal de 
dur a terme el procés de millora 
dels aprenentatges, adaptant-los 
a les característiques de les 
matèries i les necessitats de 
l'alumnat  

 101. Posar a l'abast del professorat recursos TAC 
per a la seva pràctica docent 
  
 104. Definir mecanismes per avaluar l'assoliment de 
la competència digital 
  
 106. Definir i dissenyar mecanismes i eines 
d'avaluació i seguiment de l'alumnat mitjançant les 
tecnologies 

  
110. Definir les necessitats de 
formació del professorat i 
promoure el treball en xarxa dins i 
fora del centre  

 111. Detectar les necessitats formatives del 
professorat respecte les TAC i proposar el cursos de 
formació necessaris 

  
 112. Donar a conèixer a la comunitat educativa les 
activitats realitzades pel professorat 
  
 116. Propiciar el desenvolupament de bones 
pràctiques TAC en el centre i fer-les visibles 
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3- ACTUACIONS PREVISTES 
 

 

 
1. Pla TAC 
 
Temes 
 
 1 - Estratègia, lideratge i gestió 
 2 - Usos curriculars 
 3 - Competència digital docent i desenvolupament professional 
 4 - Seguiment, avaluació i millora 
 5 - Infraestructures i serveis digitals 
 

Estratègia, lideratge i gestió 
 
   Actuacions 
Entorn 040. Incloure els models d'autoritzacions als documents que les 

famílies han de signar a l'inici de curs.  
  
041. Fer un registre que reculli si el alumnes tenen o no 
autorització de les seves famílies respecte de publicació 
d'imatges personals o continguts elaborats per elles mateixes als 
serveis digitals del centre  
  

 

 

Centre  120. Definir les característiques dels serveis digitals del centre 
per tal de garantir-ne l'accessibilitat de tota la comunitat 
educativa 

  
 121. Assegurar l'aplicació d'aquestes característiques dels 
serveis digitals del centre 

  
 

 

Aula  010. Definir un protocol d'acolliment del professorat que 
s'incorpora de nou al centre que reculli el traspàs de les 
actuacions TAC 

  
 013. Establir un protocol àgil de comunicació d'incidències 
tècniques 
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Usos curriculars 
 
   Actuacions 
Centre  30. Implementar eines TAC que formin part de l'avaluació de 

l'alumnat: qüestionaris en línia, rúbriques en línia, activitats 
interactives,... 
  

 

 

Aula  10. Fomentar l'intercanvi de material i estratègies 
metodològiques entre el professorat 
  
 11. Proporcionar formació i assessorament al professorat 
respecte a la creació i tria d'activitats TAC diverses adients a les 
seves àrees i nivells impartits 

  
 20. Relacionar les activitats TAC de les àrees amb el nivell de 
competència digital fixat per a cada nivell 
  
 30. Donar a conèixer a l'alumnat les normes d'ús segur 
d'Internet i de respecte de la propietat intel·lectual 
  
 60. Posar a disposició del professorat sistemes de projecció, ja 
siguin interactius (PDI) o no, per al seu ús 

  
 

 

  
 

Competència digital docent i desenvolupament professional 
 
   Actuacions 
Centre  030. Recollir i orientar les necessitats formatives del professorat 

en relació amb les TAC 

  
 

 

Aula  010. Establir mecanismes per conèixer les competències i les 
necessitats del professorat del centre: enquestes, formularis, 
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atenció de consultes,... 
  
 030. Proporcionar formació i assessorament al professorat 
respecte a la creació i tria d'activitats TAC diverses adients a les 
seves àrees i nivells impartits 

  
 040. Proporcionar formació i assessorament al professorat 
respecte de l'ús del sistemes de projecció, ja siguin interactius 
(PDI) o no, i la creació i tria d'activitats relacionades 

  
 050. Proporcionar formació i assessorament al professorat 
respecte a la preparació de materials digitals de treball per a 
l'alumnat 
  
 070. Desenvolupar i aplicar mecanismes de recollida per 
conèixer l'ús de les TAC a les diferents àrees curriculars 

  
 090. Donar a conèixer entre el professorat les normes bàsiques 
d'ús segur de les tecnologies i de respecte a la propietat 
intel.lectual i a la privacitat de l'alumnat 
  

 

 

  
 

Seguiment, avaluació i millora 
 
   Actuacions 
Centre  090. Definir les normes d'ús de les infraestructures comunes del 

centre i difondre-les entre l'alumnat 
  

 

 

Aula  010. Aplicar mecanismes de recollida per conèixer l'ús de les 
TAC a les diferents àrees curriculars 

  
 011. Fer un seguiment de l'ús de les TAC a les diferents àrees 
curriculars 

  
 020. Aplicar mecanismes d'avaluació de la competència digital 
de l'alumnat com a competència bàsica transversal 
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Infraestructures i serveis digitals 
 
   Actuacions 
Aula  010. Assegurar que aquesta connectivitat existeixi i mantenir-ne 

operatiu el funcionament amb els serveis TIC disponibles 

  
 020. Assegurar la presència de sistemes de projecció a les 
aules i el seu bon funcionament amb els serveis TIC disponibles 

  
 021. Assegurar el correcte funcionament dels ordinadors 
disponibles a l'aula amb els serveis TIC disponibles 

  
 030. Assegurar que la connectivitat estigui operativa i mantenir-
ne el funcionament amb els serveis TIC disponibles 

  
 040. Assegurar que els equipaments estiguin operatius, ben 
configurats i adequadament connectats a xarxa amb els serveis 
TIC disponibles 
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4- PLANIFICACIÓ 

 

    

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 
 Estratègia, lideratge i 
gestió 

040. Incloure els models 
d'autoritzacions als documents que 
les famílies han de signar a l'inici 
de curs.  
  

Models 
d’autoritzacions 
facilitats pel 
Consorci 

La Comissió TAC   Primer trimestre 

 Estratègia, lideratge i 
gestió 

041. Fer un registre que reculli si el 
alumnes tenen o no autorització de 
les seves famílies respecte de 
publicació d'imatges personals o 
continguts elaborats per elles 
mateixes als serveis digitals del 
centre  
  

Autoritzacions 
signades i llista 
acualitzada 

Tutors o tutores   Primer trimestre 

 Estratègia, lideratge i 
gestió 

 010. Definir un protocol 
d'acolliment del professorat que 
s'incorpora de nou al centre que 
reculli el traspàs de les actuacions 
TAC 

  

Fer un escrit 
resum del Pla TAC 

Comissió TAC   Al llarg del curs 

 Estratègia, lideratge i 
gestió 

 013. Establir un protocol àgil de 
comunicació d'incidències 
tècniques 

Full d’incidències Comissió TAC (canviar-ho 
quan està ple i passar les 
incidències) 

  Durant tot el curs 
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4- PLANIFICACIÓ 

 

    

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 
 Estratègia, lideratge i 
gestió 

040. Incloure els models 
d'autoritzacions als documents que 
les famílies han de signar a l'inici 
de curs.  
  

Models 
d’autoritzacions 
facilitats pel 
Consorci 

La Comissió TAC   Primer trimestre 

 Estratègia, lideratge i 
gestió 

041. Fer un registre que reculli si el 
alumnes tenen o no autorització de 
les seves famílies respecte de 
publicació d'imatges personals o 
continguts elaborats per elles 
mateixes als serveis digitals del 
centre  
  

Autoritzacions 
signades i llista 
acualitzada 

Tutors o tutores   Primer trimestre 

  
 Estratègia, lideratge i 
gestió 

 120. Definir les característiques 
dels serveis digitals del centre per 
tal de garantir-ne l'accessibilitat de 
tota la comunitat educativa 

  

Pla TAC Comissió TAC   Al llarg del curs 

 Estratègia, lideratge i 
gestió 

 121. Assegurar l'aplicació 
d'aquestes característiques dels 
serveis digitals del centre 

Pla TAC Comissió i Claustre   Al llarg del curs 
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4- PLANIFICACIÓ 

 

    

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 
 Estratègia, lideratge i 
gestió 

040. Incloure els models 
d'autoritzacions als documents que 
les famílies han de signar a l'inici 
de curs.  
  

Models 
d’autoritzacions 
facilitats pel 
Consorci 

La Comissió TAC   Primer trimestre 

 Estratègia, lideratge i 
gestió 

041. Fer un registre que reculli si el 
alumnes tenen o no autorització de 
les seves famílies respecte de 
publicació d'imatges personals o 
continguts elaborats per elles 
mateixes als serveis digitals del 
centre  
  

Autoritzacions 
signades i llista 
acualitzada 

Tutors o tutores   Primer trimestre 

  
 Usos curriculars  10. Fomentar l'intercanvi de 

material i estratègies 
metodològiques entre el 
professorat 
  

Recull d’activitats i 
material a través 
del google drive 

Claustre   Al llarg del curs 

 Usos curriculars  11. Proporcionar formació i 
assessorament al professorat 
respecte a la creació i tria 

Toolbox 
CRP 
Material 

Comissió TAC   Al llarg del curs 
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4- PLANIFICACIÓ 

 

    

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 
 Estratègia, lideratge i 
gestió 

040. Incloure els models 
d'autoritzacions als documents que 
les famílies han de signar a l'inici 
de curs.  
  

Models 
d’autoritzacions 
facilitats pel 
Consorci 

La Comissió TAC   Primer trimestre 

 Estratègia, lideratge i 
gestió 

041. Fer un registre que reculli si el 
alumnes tenen o no autorització de 
les seves famílies respecte de 
publicació d'imatges personals o 
continguts elaborats per elles 
mateixes als serveis digitals del 
centre  
  

Autoritzacions 
signades i llista 
acualitzada 

Tutors o tutores   Primer trimestre 

d'activitats TAC diverses adients a 
les seves àrees i nivells impartits 

  

Comissió TAC 

 Usos curriculars  20. Relacionar les activitats TAC 
de les àrees amb el nivell de 
competència digital fixat per a cada 
nivell 
  

Annex al Pla TAC Claustre   Revisar a final de curs 

 Usos curriculars  30. Donar a conèixer a l'alumnat Web internet Claustre   Al llarg del curs 



 

ESCOLA COVES D’EN CIMANY                                                                                          MEMÒRIA ANUAL   2018-19 

 

 

 
13/06/2018 
Pàg. 92 

 

4- PLANIFICACIÓ 

 

    

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 
 Estratègia, lideratge i 
gestió 

040. Incloure els models 
d'autoritzacions als documents que 
les famílies han de signar a l'inici 
de curs.  
  

Models 
d’autoritzacions 
facilitats pel 
Consorci 

La Comissió TAC   Primer trimestre 

 Estratègia, lideratge i 
gestió 

041. Fer un registre que reculli si el 
alumnes tenen o no autorització de 
les seves famílies respecte de 
publicació d'imatges personals o 
continguts elaborats per elles 
mateixes als serveis digitals del 
centre  
  

Autoritzacions 
signades i llista 
acualitzada 

Tutors o tutores   Primer trimestre 

les normes d'ús segur d'Internet i 
de respecte de la propietat 
intel.lectual 
  

segura 
Explicació drets 
intel·lectuals  

 Usos curriculars  30. Implementar eines TAC que 
formin part de l'avaluació de 
l'alumnat: qüestionaris en línia, 
rúbriques en línia, activitats 
interactives,... 

Kahoot 
Qüestionaris... 

Claustre   Al llarg del curs 
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4- PLANIFICACIÓ 

 

    

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 
 Estratègia, lideratge i 
gestió 

040. Incloure els models 
d'autoritzacions als documents que 
les famílies han de signar a l'inici 
de curs.  
  

Models 
d’autoritzacions 
facilitats pel 
Consorci 

La Comissió TAC   Primer trimestre 

 Estratègia, lideratge i 
gestió 

041. Fer un registre que reculli si el 
alumnes tenen o no autorització de 
les seves famílies respecte de 
publicació d'imatges personals o 
continguts elaborats per elles 
mateixes als serveis digitals del 
centre  
  

Autoritzacions 
signades i llista 
acualitzada 

Tutors o tutores   Primer trimestre 

  
 Usos curriculars  60. Posar a disposició del 

professorat sistemes de projecció, 
ja siguin interactius (PDI) o no, per 
al seu ús 

  

PDI i sistemes 
interactius 

Comissió TAC   Al llarg del curs 

 Competència digital 
docent i 
desenvolupament 
professional 

 010. Establir mecanismes per 
conèixer les competències i les 
necessitats del professorat del 

Enquestes Comissió TAC   Primer trimestre 
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4- PLANIFICACIÓ 

 

    

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 
 Estratègia, lideratge i 
gestió 

040. Incloure els models 
d'autoritzacions als documents que 
les famílies han de signar a l'inici 
de curs.  
  

Models 
d’autoritzacions 
facilitats pel 
Consorci 

La Comissió TAC   Primer trimestre 

 Estratègia, lideratge i 
gestió 

041. Fer un registre que reculli si el 
alumnes tenen o no autorització de 
les seves famílies respecte de 
publicació d'imatges personals o 
continguts elaborats per elles 
mateixes als serveis digitals del 
centre  
  

Autoritzacions 
signades i llista 
acualitzada 

Tutors o tutores   Primer trimestre 

centre: enquestes, formularis, 
atenció de consultes,... 
  

 Competència digital 
docent i 
desenvolupament 
professional 

 030. Proporcionar formació i 
assessorament al professorat 
respecte a la creació i tria 
d'activitats TAC diverses adients a 
les seves àrees i nivells impartits 

  

Enquestes 
Demandes 

Comissió TAC   Al llarg del curs 
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4- PLANIFICACIÓ 

 

    

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 
 Estratègia, lideratge i 
gestió 

040. Incloure els models 
d'autoritzacions als documents que 
les famílies han de signar a l'inici 
de curs.  
  

Models 
d’autoritzacions 
facilitats pel 
Consorci 

La Comissió TAC   Primer trimestre 

 Estratègia, lideratge i 
gestió 

041. Fer un registre que reculli si el 
alumnes tenen o no autorització de 
les seves famílies respecte de 
publicació d'imatges personals o 
continguts elaborats per elles 
mateixes als serveis digitals del 
centre  
  

Autoritzacions 
signades i llista 
acualitzada 

Tutors o tutores   Primer trimestre 

 Competència digital 
docent i 
desenvolupament 
professional 

 030. Recollir i orientar les 
necessitats formatives del 
professorat en relació amb les TAC 

  

Enquestes o 
demandes 

Comissió TAC   Al llarg del curs 

 Competència digital 
docent i 
desenvolupament 
professional 

 040. Proporcionar formació i 
assessorament al professorat 
respecte de l'ús del sistemes de 
projecció, ja siguin interactius (PDI) 
o no, i la creació i tria d'activitats 

Enquestes 
Demandes 

Comissió TAC   Al llarg del curs 
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4- PLANIFICACIÓ 

 

    

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 
 Estratègia, lideratge i 
gestió 

040. Incloure els models 
d'autoritzacions als documents que 
les famílies han de signar a l'inici 
de curs.  
  

Models 
d’autoritzacions 
facilitats pel 
Consorci 

La Comissió TAC   Primer trimestre 

 Estratègia, lideratge i 
gestió 

041. Fer un registre que reculli si el 
alumnes tenen o no autorització de 
les seves famílies respecte de 
publicació d'imatges personals o 
continguts elaborats per elles 
mateixes als serveis digitals del 
centre  
  

Autoritzacions 
signades i llista 
acualitzada 

Tutors o tutores   Primer trimestre 

relacionades 

  
 Competència digital 
docent i 
desenvolupament 
professional 

 050. Proporcionar formació i 
assessorament al professorat 
respecte a la preparació de 
materials digitals de treball per a 
l'alumnat 
  

Enquestes 
Demandes 

Comissió TAC   Al llarg del curs 

 Competència digital  070. Desenvolupar i aplicar Recull d’activitats i Claustre   Al llarg del curs 
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4- PLANIFICACIÓ 

 

    

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 
 Estratègia, lideratge i 
gestió 

040. Incloure els models 
d'autoritzacions als documents que 
les famílies han de signar a l'inici 
de curs.  
  

Models 
d’autoritzacions 
facilitats pel 
Consorci 

La Comissió TAC   Primer trimestre 

 Estratègia, lideratge i 
gestió 

041. Fer un registre que reculli si el 
alumnes tenen o no autorització de 
les seves famílies respecte de 
publicació d'imatges personals o 
continguts elaborats per elles 
mateixes als serveis digitals del 
centre  
  

Autoritzacions 
signades i llista 
acualitzada 

Tutors o tutores   Primer trimestre 

docent i 
desenvolupament 
professional 

mecanismes de recollida per 
conèixer l'ús de les TAC a les 
diferents àrees curriculars 

  

material a través 
del google drive 

 Competència digital 
docent i 
desenvolupament 
professional 

 090. Donar a conèixer entre el 
professorat les normes bàsiques 
d'ús segur de les tecnologies i de 
respecte a la propietat intel.lectual i 
a la privacitat de l'alumnat 

Web internet 
segura 
Explicació drets 
intel·lectuals  

Comissió TAC   Al llarg del curs 
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4- PLANIFICACIÓ 

 

    

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 
 Estratègia, lideratge i 
gestió 

040. Incloure els models 
d'autoritzacions als documents que 
les famílies han de signar a l'inici 
de curs.  
  

Models 
d’autoritzacions 
facilitats pel 
Consorci 

La Comissió TAC   Primer trimestre 

 Estratègia, lideratge i 
gestió 

041. Fer un registre que reculli si el 
alumnes tenen o no autorització de 
les seves famílies respecte de 
publicació d'imatges personals o 
continguts elaborats per elles 
mateixes als serveis digitals del 
centre  
  

Autoritzacions 
signades i llista 
acualitzada 

Tutors o tutores   Primer trimestre 

  
 Seguiment, 
avaluació i millora 

 010. Aplicar mecanismes de 
recollida per conèixer l'ús de les 
TAC a les diferents àrees 
curriculars 

  

Recull d’activitats i 
material a través 
del google drive 

Claustre   Al llarg del curs 

 Seguiment, 
avaluació i millora 

 011. Fer un seguiment de l'ús de 
les TAC a les diferents àrees 
curriculars 

Recull d’activitats i 
material a través 
del google drive 

Claustre   Al llarg del curs 
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4- PLANIFICACIÓ 

 

    

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 
 Estratègia, lideratge i 
gestió 

040. Incloure els models 
d'autoritzacions als documents que 
les famílies han de signar a l'inici 
de curs.  
  

Models 
d’autoritzacions 
facilitats pel 
Consorci 

La Comissió TAC   Primer trimestre 

 Estratègia, lideratge i 
gestió 

041. Fer un registre que reculli si el 
alumnes tenen o no autorització de 
les seves famílies respecte de 
publicació d'imatges personals o 
continguts elaborats per elles 
mateixes als serveis digitals del 
centre  
  

Autoritzacions 
signades i llista 
acualitzada 

Tutors o tutores   Primer trimestre 

  
 Seguiment, 
avaluació i millora 

 020. Aplicar mecanismes 
d'avaluació de la competència 
digital de l'alumnat com a 
competència bàsica transversal 
  

Observació 
mestres 
Activitats  

Claustre   Al llarg del curs 

 Seguiment, 
avaluació i millora 

 090. Definir les normes d'ús de les 
infraestructures comunes del centre 
i difondre-les entre l'alumnat 

Escrit 
 

Comissió TAC   Primer trimestre 
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4- PLANIFICACIÓ 

 

    

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 
 Estratègia, lideratge i 
gestió 

040. Incloure els models 
d'autoritzacions als documents que 
les famílies han de signar a l'inici 
de curs.  
  

Models 
d’autoritzacions 
facilitats pel 
Consorci 

La Comissió TAC   Primer trimestre 

 Estratègia, lideratge i 
gestió 

041. Fer un registre que reculli si el 
alumnes tenen o no autorització de 
les seves famílies respecte de 
publicació d'imatges personals o 
continguts elaborats per elles 
mateixes als serveis digitals del 
centre  
  

Autoritzacions 
signades i llista 
acualitzada 

Tutors o tutores   Primer trimestre 

  
 Infraestructures i 
serveis digitals 

 010. Assegurar que aquesta 
connectivitat existeixi i mantenir-ne 
operatiu el funcionament amb els 
serveis TIC disponibles 

  

Full d’incidències 
Revisió 

Comissió TAC (canviar-ho 
quan està ple i passar les 
incidències) 
Claustre 

  Durant tot el curs 

 Infraestructures i 
serveis digitals 

 020. Assegurar la presència de 
sistemes de projecció a les aules i 
el seu bon funcionament amb els 

PDI i sistemes de 
projecció 

Comissió TAC   Al llarg del curs 
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4- PLANIFICACIÓ 

 

    

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 
 Estratègia, lideratge i 
gestió 

040. Incloure els models 
d'autoritzacions als documents que 
les famílies han de signar a l'inici 
de curs.  
  

Models 
d’autoritzacions 
facilitats pel 
Consorci 

La Comissió TAC   Primer trimestre 

 Estratègia, lideratge i 
gestió 

041. Fer un registre que reculli si el 
alumnes tenen o no autorització de 
les seves famílies respecte de 
publicació d'imatges personals o 
continguts elaborats per elles 
mateixes als serveis digitals del 
centre  
  

Autoritzacions 
signades i llista 
acualitzada 

Tutors o tutores   Primer trimestre 

serveis TIC disponibles 

  
 Infraestructures i 
serveis digitals 

 021. Assegurar el correcte 
funcionament dels ordinadors 
disponibles a l'aula amb els serveis 
TIC disponibles 

  

Revisió 
Full d’incidències 

Claustre 
 

  Al llarg del curs 

 Infraestructures i 
serveis digitals 

 030. Assegurar que la connectivitat 
estigui operativa i mantenir-ne el 

Revisió 
Full d’incidències 

Claustre 
 

  Al llarg del curs 
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4- PLANIFICACIÓ 

 

    

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 
 Estratègia, lideratge i 
gestió 

040. Incloure els models 
d'autoritzacions als documents que 
les famílies han de signar a l'inici 
de curs.  
  

Models 
d’autoritzacions 
facilitats pel 
Consorci 

La Comissió TAC   Primer trimestre 

 Estratègia, lideratge i 
gestió 

041. Fer un registre que reculli si el 
alumnes tenen o no autorització de 
les seves famílies respecte de 
publicació d'imatges personals o 
continguts elaborats per elles 
mateixes als serveis digitals del 
centre  
  

Autoritzacions 
signades i llista 
acualitzada 

Tutors o tutores   Primer trimestre 

funcionament amb els serveis TIC 
disponibles 

  
 Infraestructures i 
serveis digitals 

 040. Assegurar que els 
equipaments estiguin operatius, 
ben configurats i adequadament 
connectats a xarxa amb els serveis 
TIC disponibles 

  

Revisió 
Full d’incidències 

Claustre 
 

  Al llarg del curs 
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5- INDICADORS 
 

  

  
Objectiu específic Indicadors 
 012. Establir els criteris 
necessaris per tal que les 
tecnologies estiguin 
definides a la programació 
anual de centre 

  

 012a. Existència de criteris clars respecte a la 
inclusió de les tecnologies en el pla anual de 
centre 012b. Revisió del pla anual de centre 

  

 022. Mantenir actualitzada 
el web del centre 

  

 022a. Actualització freqüent del web del centre 
022b. El web del centre proporciona la 
informació necessària del centre de forma àgil 
  

 028. Fer accessible la 
consulta del pla TAC a la 
comunitat educativa 

  

 028a. Difusió de l'existència del pla TAC a tota 
la comunitat educativa 028b. El pla TAC és 
accessible a tota la comunitat educativa de 
forma simple 

  

 031. Planificar i prioritzar 
les tasques a dur a terme 
anualment 
  

 031a. Existència d'un llistat d'accions a dur a 
terme anualment amb priorització clara 031b. 
Existència d'un pla anual temporitzat que recull 
les accions previstes 

  

 032. Avaluar al final del 
curs l'assoliment de la 
planificació fixada 

  

 032a. Existència d'indicadors clars que permetin 
l'avaluació de l'assoliment del pla general anual 
de centre 032b. Avaluació dels indicadors 032c. 
Redacció d'un informe final respecte de 
l'assoliment del pla general anual de centre fixat 
  

 041. Afavorir el treball 
transversal entre les 
diferents àrees curriculars 
fent ús d'eines TAC 

  

 041a. Existència de projectes que impliquin el 
treball entre diferents àrees 041b. Coordinació 
metodològica entre les diferents àrees 
implicades en projectes transversals 041c. 
Existència de criteris d'avaluació compartits 
entre les diferents àrees implicades en projectes 
transversals 

  

 043. Establir pautes de 
seguiment de l'aplicació de 
les tecnologies a l'aula a 
les diferents àrees 
curriculars 

  

 043. Recull d'activitats realitzades a l'aula, 
mitjancant recursos TAC, a les diferents àrees 

  

 044. Dissenyar i 
desenvolupar tasques 
col.laboratives fent ús 

 044. Recull d'activitats col.laboratives 
realitzades a l'aula, mitjancant recursos TAC, a 
les diferents àrees 
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5- INDICADORS 
 

  

  
Objectiu específic Indicadors 
 012. Establir els criteris 
necessaris per tal que les 
tecnologies estiguin 
definides a la programació 
anual de centre 

  

 012a. Existència de criteris clars respecte a la 
inclusió de les tecnologies en el pla anual de 
centre 012b. Revisió del pla anual de centre 

  

 022. Mantenir actualitzada 
el web del centre 

  

 022a. Actualització freqüent del web del centre 
022b. El web del centre proporciona la 
informació necessària del centre de forma àgil 
  

d'eines TAC 

  

  

 045. Dissenyar 
mecanismes d'avaluació 
de la qualitat de les 
metodologies 
desenvolupades 

  

 045. Avaluació de les activitats realitzades 
mitjancant, per exemple, qüestionaris a l'alumnat 
  

 051. Establir mecanismes 
de control del 
funcionament dels 
recursos del centre i de 
comunicació d'incidències 

  

 051a. Existència d'un model de recollida 
d'incidències 051b. Gestió ràpida de les 
incidències reportades 051c. Resposta ràpida de 
la resolució de les incidències 

  

 052. Mantenir actualitzat 
l'inventari de recursos del 
centre 

  

 052. Revisió anual de l'inventari del centre 

  

 053. Recollir les noves 
necessitats de recursos i 
valorar-ne la seva viabilitat 
  

 053a. Existència d'un model de recollida de 
demanda de nous recursos 053b. Existència de 
criteris clars respecte de la incorporació de nous 
recursos als existents en el centre 053c. 
Avaluació de la viabilitat de la incorporació dels 
nous recursos demanats 

  

 061. Establir la dinàmica 
anual de funcionament de 
la comissió TAC del centre 
i marcar les actuacions 
prioritàries 

  

 061a. Recull de les accions anuals a dur a 
terme, de forma prioritzada, per part de la 
comissió TAC 061b. Calendari de reunions de la 
comissió TAC 

  

 062. Definir les tasques i 
responsabilitats 
associades a l'aplicació del 
pla TAC 

 062. Definició de les diferents tasques que ha 
de dur a terme la comissió TAC 
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5- INDICADORS 
 

  

  
Objectiu específic Indicadors 
 012. Establir els criteris 
necessaris per tal que les 
tecnologies estiguin 
definides a la programació 
anual de centre 

  

 012a. Existència de criteris clars respecte a la 
inclusió de les tecnologies en el pla anual de 
centre 012b. Revisió del pla anual de centre 

  

 022. Mantenir actualitzada 
el web del centre 

  

 022a. Actualització freqüent del web del centre 
022b. El web del centre proporciona la 
informació necessària del centre de forma àgil 
  

  
 063. Establir els 
responsables que duran a 
terme les tasques i fer-ne 
el seguiment 
  

 063a. Assignació dels responsables que han de 
dur a terme cadascuna de les tasques 063b. 
Protocol de seguiment de la realització de les 
tasques assignades als responsables 
corresponents de la comissió TAC 

  

 064. Valorar anualment 
l'aplicació del pla TAC 

  

 064a. Revisió dels objectius específics 
plantejats mitjancant la valoració dels indicadors 
associats 064b. Plantejament del nou pla TAC 
anual en funció dels resultats de la revisió 

  

 065. Assegurar la inclusió 
de tota la comunitat 
educativa en l'aplicació del 
pla TAC 

  

 065. Difusió del pla TAC entre la comunitat 
educativa afavorint la seva consulta de forma 
simple 

  

 071. Definir els 
agrupaments més adients 
de l'alumnat per aplicar de 
forma eficac les TAC 

  

 071. Els criteris de confecció dels grups tenen 
en compte un ús òptim de les TIC: grups partits, 
coordinació d'hores entre matèries,.. 
  

 072. Establir els 
condicionants de l'horari 
del centre que facilitin l'ús 
de les tecnologies 

  

 072. Els criteris de confecció d'horaris 
contemplen estratègies que permetin un ús 
òptim de les TIC: ocupació dels espais amb 
equipaments compartits, aules amb 
infraestructura suficient,... 
  

 073. Gestionar els espais 
amb recursos tecnològics 
compartits per facilitar-ne 
l'accés 

  

 073. Graella d'ocupació i reserva d'espais del 
centre accessible al professorat 
  

 074. Assegurar el correcte 
manteniment de les 

 074a. Existència d'un model de recollida 
d'incidències 074b. Gestió ràpida de les 
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5- INDICADORS 
 

  

  
Objectiu específic Indicadors 
 012. Establir els criteris 
necessaris per tal que les 
tecnologies estiguin 
definides a la programació 
anual de centre 

  

 012a. Existència de criteris clars respecte a la 
inclusió de les tecnologies en el pla anual de 
centre 012b. Revisió del pla anual de centre 

  

 022. Mantenir actualitzada 
el web del centre 

  

 022a. Actualització freqüent del web del centre 
022b. El web del centre proporciona la 
informació necessària del centre de forma àgil 
  

instal.lacions compartides 

  
incidències reportades 074c. Resposta ràpida de 
la resolució de les incidències 

  

 081. Redactar i revisar les 
normes d'ús dels recursos 
del centres i els de 
l'alumnat 
  

 081. Existència de normes d'ús dels recursos, 
tant per al professorat com per a l'alumnat, i fer-
ne la difusió corresponent 
  

 082. Vetllar per la 
seguretat de les dades 

  

 082. Existència d'un protocol de protecció de 
dades personals de l'alumnat i del professorat 
  

 083. Gestionar els 
permisos d'ús dels serveis 
digitals 

  

 083a. Us de sol.licituds d'autorització d'ús 
d'imatges, publicació de dades de caràcter 
personal i de materials que elabora l'alumnat 
083b. Us de sol.licituds d'autorització d'ús de 
serveis i recursos web 2.0 per part de l'alumnat 
  

 084. Conèixer la 
normativa legal 
  

 084. Difusió entre el professorat d'un resum de 
la normativa pel que fa a protecció de dades 
personals i drets d'autoria 

  

 093. Cercar i crear 
recursos específics per a 
l'alumnat amb necessitats 
educatives especials 

  

 093. Existència de recursos TAC a les 
programacions didàctiques de les àrees 
específics per a l'alumnat amb necessitats 
educatives especials 

  

 101. Posar a l'abast del 
professorat recursos TAC 
per a la seva pràctica 
docent 
  

 101a. Existència d'un assessor de centre per 
ajudar al professorat en l'ús i tria de recursos 
TAC genèrics o de l'àrea 101b. Formació en 
centre sobre recursos TAC i el seu aprofitament 
pedagògic 101c. Recull de pràctiques de 
referència realitzades per professorat del centre 
que serveixin de model a la resta del professorat 
  

 104. Definir mecanismes  104a. Existència clara de criteris comuns de 
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5- INDICADORS 
 

  

  
Objectiu específic Indicadors 
 012. Establir els criteris 
necessaris per tal que les 
tecnologies estiguin 
definides a la programació 
anual de centre 

  

 012a. Existència de criteris clars respecte a la 
inclusió de les tecnologies en el pla anual de 
centre 012b. Revisió del pla anual de centre 

  

 022. Mantenir actualitzada 
el web del centre 

  

 022a. Actualització freqüent del web del centre 
022b. El web del centre proporciona la 
informació necessària del centre de forma àgil 
  

per avaluar l'assoliment de 
la competència digital 
  

centre, consensuats entre les àrees, que 
indiquin l'assoliment de la competència digital de 
l'alumnat 104b. Existència clara a les 
programacions didàctiques de criteris i activitats 
d'avaluació que indiquin l'assoliment de la 
competència digital de l'alumnat i que es basin 
en els criteris de centre consensuats 

  

 106. Definir i dissenyar 
mecanismes i eines 
d'avaluació i seguiment de 
l'alumnat mitjancant les 
tecnologies 

  

 106. Concreció d'eines d'avaluació i seguiment 
de l'alumnat mitjancant les TAC per àrees i 
nivells 

  

 111. Detectar les 
necessitats formatives del 
professorat respecte les 
TAC i proposar el cursos 
de formació necessaris 

  

 111a. Recull de les necessitats formatives TAC 
del professorat 111b. Proposta de formació TAC 
del centre 111c. Recull anual de la formació 
TAC realitzada pel professorat del centre 

  

 112. Donar a conèixer a la 
comunitat educativa les 
activitats realitzades pel 
professorat 
  

 112. Difusió al web del centre de les activitats 
generades pel professorat 
  

 116. Propiciar el 
desenvolupament de 
bones pràctiques TAC en 
el centre i fer-les visibles 

  

 116a. Establiment de trobades i/o d'espais 
d'intercanvi de pràctiques TAC entre el 
professorat del centre 116b. Difusió al web del 
centre de bones pràctiques TAC 
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ANNEX 8: Horari de les complementàries.   

HORARI COMPLEMENTÀRIES 

Durant 

l’horari 

lectiu 

Treball p/Reunió 

famílies/coord. 

EE 

1 hora 

Treball p/Reunió 

famílies/coord. 

EE 

1 hora 

  

13-14h Treball 

pedagògic 

1 hora 

Comissions/CAD 

1 hora 

Cicle/Treball 

Pedagògic 

1 hora 

Cicle/Claustre/Tr

eball Pedagògic 

1 hora 
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ANNEX 9: Quadre de XpC., Actes de les devolucions. Valoració 

dels mestres 

REUNIONS A LA XARXA PEL CANVI 

 

L’escola forma part de la Xarxa 12 i hem assistit a totes les sessions.  

Hem seguit el criteri d’anar una persona de l’equip directiu de manera rotatòria 
(sempre que s’ha pogut) i un mestre dl claustre, donant així l’oportunitat que 
tothom s’impregni del canvi. 

 

Sessió Data Assistents 

Jornada Inici de curs a 
Rosa Sensat 

25/9 Neus Anglada i Mònica 
Caudet 

Sessió 9 a Sagrat Cor 10/10 Olga Cruz i Cristina 
Grau 

Sessió 10 Escola 
Guinardó 

21/11 Mònica Caudet i 
Montse Sánchez 

Visita Escola Coop 
Guinardó 

23/1 Olga Cruz I Marta 
gaspa 

Sessió 11 Escola Coves 
d’en Cimany 

25/1 Neus Anglada, Mònica 
Caudet, Marta Gaspa, 
Ivana Redondo, Lluisa 
Pérez, Begoña Bellés 

Sessió 12 Escola Virolai 20/3 Olga Cruz i Marta 
Dominguez 

Sessió 13 i de tancament 
Escola Mas Casanoves 

23/5 Mònica Caudet i Berta 
Llucià 
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TRASPASSOS 

     

 

Dins del calendari del curs els dilluns de treball pedagògic ubicats darrera de 
les reunions de xarxes han estat utilitzat per a fer els traspassos, a tots ells les 
assistents a la sessió dinamitzaven la reunió aplicant les dinàmiques que la 
Begonya Folch ha portat a terme, han explicat els materials que hi ha penjats i 
s’han donat debats i han ajudat a prendre decisions per millorar la nostra 
pràctica docent, la metodologia, la convivència i els espais.  

 

 

 

ENQUESTA DE VALORACIÓ DEL PROJECTE XpC 
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ESCOLA COVES D’EN CIMANY                                                                                  MEMÒRIA ANUAL  2018-19 2018-19 

 
 

 
13/06/2018 
Pàg. 112 

 

 

ANNEX 10: Revista. Twitters recull. Web 10 per curs d’una classe. 

Portes obertes. Enquesta a famílies 

REVISTA FINAL DE CURS 

 

Es va entregar a l’alumnat per final de curs una revista que recull fotografies 

acompanyades d’un resum de moments viscuts durant el curs. S’han volgut incorporar 

petits paràgrafs que parlen del projecte pedagògic de l’escola.   

La tirada d’impressió s’ha fet més gran per guardar algunes revistes per donar a les 

portes obertes de l’any vinent com a promoció exterior. 
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TWITTER 

 

 

El setembre es va crear un compte de twitter per a fer promoció i difusió externa de 

l’escola, el nostre objectiu era obrir el compte i fer un missatge setmanal.  

Hem superat l’objectiu, ja que hem fet 157 twitters des de llavors. 

PROMOCIÓ EXTERNA 

Fira de Nadal a la plaça Pastrana.  
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Festa de Carnaval a la Plaça Salvador Allende. 

 

GRÀFICA DE L’ENQUESTA PASSADA A LES FAMÍLIES DE PORTES 

OBERTES 

 

Les famílies indiquen que han conegut l’escola prioritariament a apartir del barri, de les xarxes 

socials i de la web.  
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ANNEX 11: Els somnis. Acta assemblea i constitució de les 

comissions. Projecte d’interculturalitat 

INDEX DE PARTICIPACIÓ AL SOMNI 
 

     
  % % EXISTENTS PARTICIPANTS 

ALUMNAT 100 0 180 180 

MESTRES 100 0 21 21 

FAMÍLIES 15                  84,62    143 22 
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SOMNIS INFRAESTRUCTURA PRIORITZATS 

    

I15 Peticions del consorci per més reforç escolar en l'horari de l'escola i en el pati i menjador. 

I15 Polisportiu amb grades i tancat nou i segur 15 

I12 M'agradaria que arreglin el poli 12 

I11 Volem tenir un telescopi 11 

I9 
Taules grans a les aules de primària i amb rodes per fer treball cooperatiu i per deixar lliure l'espai si es 
necessita 9 

I8 Posar un toldo en el poliesportiu. 8 

I8 M'agradaria que hi hagués un sofà i entrar al cole a les 8  

I7 Aire condicionat a les aules 7 

I6 M'agradaria que funcionin totes les tablets i ordinadors de l'aula d'informàtica. 6 

I5 Taula de ping-pong 5 

I5 Que tinguem més monitors de menjador i més professors. 5 

I5 Tenir més instruments de música que funcionin. 5 

I4 Escola d'adults al Coves 4 

I4 Pilotes de bàsquet i una cistella 4 

I4 Tenir una piscina 4 

I4 Volem una pissarra digital a la classe de 2n 4 

I4 Treure les escales del porxo de l'entrada de l'escola, ja que són un perill 

I3 Contes bonics 3 

I3 Més jocs de matemàtiques i lletres 3 

I3 Vull que el pati tingui gronxador 5è 3 

I3 Tenir escorre vaixelles als lavabos d'infantil 3 

I3 Pintar l'escola per dins i arreglar la pintura de fora. 2 

I3 Música a l'entrada de l'escola als patis 3 

I3 Wifi lliure 

I2 Rehabilitació i adequació de les instal·lacions de l'escola (pintura, terra, fusteria, mobiliari nou....) 2 

I2 M'agradaria tenir una sala de cinema i una sala d'electricitat 2 

I2 Un peix per la classe 2 

I2 Tenir un “mariposari” a la primavera 2 

I2 Una caseta en el pati de fusta per jugar que tingui una porta per entrar 2 

I2 Un parc aquàtic 2 

I2 Una pantalla digital a 1r 2 

I2 He somiat que al cole podria tenir un ping pong per jugar 2 

I2 M'agradaria que arreglin el poli. Pintar les parets. 2 

I2 Envans mòbils entre aules contigües per fer treball cooperatiu de cicle 2 
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I2 Que facin lavabos nous 2 

I2 Que pintin l'escola molt bonica per dintre 

I2 Jornada intensiva 3 

I2 Fer una neteja d'imatge a l'escola (pintura, fusteria...) 

I2 Vull uns espais estèticament bonics i sostenibles 

I1 PDI a CI 1 

I1 Vull poder treballar conjuntament amb universitats 1 

I1 Tenir una pissarra màgica gran 1 

I1 Tenir ninos que semblin nadons de debò 1 

I1 Un jardí (hort) nou 1 

I1 Gronxadors al pati 1 

I1 Pintar la xarranca del pati gran 1 

I1 Més cordes 1 

I1 Cistelles de bàsquet al poli 1 

I1 Tenir més legos 1 

I1 M'agradaria que a la biblioteca hi hagués més còmics de nenes perquè només hi ha de nens. 1 

I1 
A mi m'agradaria que hi hagi menys espais de futbol al poli i més espai lliure. Hi també que hi hagué més 
cordes. 1 

I1 El meu somni és que hi hagi més colors per tot arreu. 1 

I1 Vull que hi hagi més jocs a cicle superior 1 

I1 M'agradaria posar un parc amb moltes coses xules 1 

I1 Vull que arreglin el poli. Que repassin les línies de la pista. 1 

I1 M'agradaria que pintessin les parets del poli 1 

I1 M'agradaria que arreglin el poli. Arreglar la part frontal de l'escola. 1 

I1 Vull una renovació d'espais feta pel consorci 3 

 

SOMNIS CONVIVÈNCIA PRIORITZATS 

    

C10 Excursió anual amb famílies 10 

C5 Treure etiqueta CAEP 5 

C4 
El que jo vull és que a l'entrada principal on posa Benvinguts posem les banderes dels països dels 
nens i nenes de l'escola 4 

C4 Vull que l'escola sigui valorada en el barri 4 

C4 Dia de l'avi 4 

C4 Voluntaris per l'hort 4 

C3 Cinema d'estiu (a partir de maig) 3 

C3 Fabricar un company per la Carmela i agermanar-nos amb algun gegant del barri i sortir plegats 3 

C2 Portar el menjar de casa 2 

C2 M'agradaria que hagués un menjar millor al menjador. 2 

C2 Vull més empatia, respecte, convivència i compartir 2 

C2 Vull famílies participatives, positives i predisposades 2 

C2 Vull alumnat empàtic i amb una bona autoestima 2 

C2 Recuperar la Colla Gegantera 2 
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C2 Mercat d'intercanvi (al poli un a l'any) 2 

C2 El meu somni és que l'escola sigui vegana. 2 

C1 Beques de menjador per a tot l'alumnat 1 

C1 Carnaval disfresses per a tothom fet per ells 1 

C1 Més control de polls, conscienciació 1 

C1 Berenar bimensual per fer comunitat entre famílies 1 

C1 
Que les festes escolares es facin per la tarda de 15-17h perquè així podríem assistir més pares i 
mares. 1 

 

SOMNIS PEDAGÒGICS PRIORITZATS 

    

P18 
M'agradaria fer agrupacions dels grups sense tenir en compte l'any de naixement, en un futur 
pròxim 18 

P13 Projectes "Magnet" culturals i artístics 13 

P10 
El meu somni és iniciar un projecte on es pugui ajudar a descobrir el talent natural dels alumnes i 
poder potenciar-lo. 10 

P8 Classes d’anglès més hores. 8 

P7 Jornada intensiva 7 

P7 Classe de primers auxilies adaptats a cada curs 7 

P6 Assemblees de classe i escola. 6 

P5 Que sortim a les 15:00. 5 

P4 Fer més piscina 4 

P3 M'agradaria fer més activitats amb Educació Infantil. 3 

P3 Tovallons al menjador amb calaixeres. 3 

P3 Franja de treball per projectes tots els dies de la setmana 3 

P3 Que l'escola sigui en horari intensiu. 3 

P3 Que els nens i les nenes facin alguna sortida a la neu 3 

P2 Volem anar d'excursió a un parc de bombers 2 

P2 Fer grups interactius amb l'abella Bee-Bot 2 

P2 M'agradaria sortir a les 13h 2 

P2 M'agradaria que a l'hora del pati pugem a la biblioteca. 2 

P2 M'agradaria que hi hagi més hores de plàstica. 2 

P2 El meu somni és que hi hagi un lloc on podem posar els nostres sentiments. 2 

P2 
Hores de pintura, escultura, dibuix...art! per a tota l'escola (1 hora a la setmana per classe al taller 
ESPAI C) 2 

P2 1h de laboratori per a totes les classes dinamitzada per la mateixa persona. 2 

P2 Una organització per comunitats (de grans i petits) amb espais oberts 2 

P2 Colònies de primavera 2 

P2 Que torni "Barça Kids" 2 

P2 Guardia urbana: venir al coles a classes de circulació i educació vial 2 

P2 Més participació de pares a les sortides 2 

P2 Piscina per a tots els cursos 2 

P2 
Desenvolupar habilitats en els alumnes (intel·ligència social, emocional, financera, comunicació, 
oratòria, creativitat, convivència,....) 2 

P1 Ens agradaria que un cop per setmana o dos poguéssim portar joguines de casa 1 

P1 Fer tallers de cuina 1 
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P1 Que hi hagi més excursions 1 

P1 Que vingui l'Escola Virolai més vegades a fer-nos tallers 1 

P1 Volem fer lectura amb els de sisè 1 

P1 Anar al cinema, veure pelis a la classe i tenir més estona de pati i poli 1 

P1 A mi m'agradaria anar a la biblioteca més temps i també més temps de pati. 1 

P1 m'agradaria marxar a casa a les 16:30 1 

P1 Tenir més temps de medi natural 1 

P1 Anar a plantar plantes més sovint 1 

P1 Grups barrejats i heterogenis per cicles 1 

P1 Activitats compartides entre cicles 1 

P1 Temàtica lliure de carnaval 1 

P1 Més formació per a l'educació de les xarxes socials i tecnològiques 1 

P1 El meu somni és que els nens i les nenes no facin fitxes les manualitat siguin creació pròpia d'ells. 1 

P1 Participació dels pares a les sortides. 1 

P1 M'agradaria que es fessin classes d'educació emocional. 1 

P1 Que les colònies es facin a la primavera 1 

P1 Classes de ioga 1 

P1 Que es tracti el tema del dol. 1 

    

 

 
ASSEMBLEA COMUNITAT D’APRENENTATGE 
Data: 22 de maig de 2019 
Hora: 17:15 a 19h 
 
Assistents: 
 
16 persones personal docent   
23 persones famílies 
1 persona del cau 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

1. Benvinguda 
2. Organització i funcionament de l’Assemblea 

a. Temps: fins a les 19h com a màxim 
b. Moderadora i persona que faci l’acta de la reunió. 
c. Explicar que totes les decisions han d’estar dins el Projecte 

Educatiu del Centre  
3. Lectura col·lectiva dels somnis 
4. Priorització de somnis 
5. Organització de les comissions 
6. Acordar el proper dia d’Assemblea (si cal) 

 
Es dona la benvinguda a totes les assistents i la Neus explica el funcionament de 
l’assemblea, la Mónica (mestra) agafarà acta de la reunió i la moderadora será la Núria 
(mare).  
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S’explica que durant aquest curs s’ha estat somiant, han somiat l’alumnat, les mestres, 
les famílies, personal no docent, monitores i entitats del barri. S’han endreçat els 
somnis per categories: INFRAESTRUCTURES, PEDAGÒGICS i de CONVIVÈNCIA.  
S’explica que molts dels somnis ja es fan a l’escola tot i que no es coneixen, l’Olga 
expressa que serà feina de les mestres i de l’equip traspassar millor la informació per a 
que es conegui millor tot el que fem.  
S’explica que després de la lectura es farà votacions per prioritzar els somnis, que 
s’enten que tots s’han de complir però que s’han d’endreçar així que s’ha pensat un 
sistema de votació, 10 gomets per persona, a repartir entre els tres blocs.  
Es llegeixen tots els somnis en veu alta, i s’aclaren alguns a proposta de famílies o a 
iniciativa pròpia de l’Olga per aclarir algun concepte.  
Tothom vota col·locant  els gomets als murals preparats. S’acorda que s’enviarà el 
llistat endreçat a les comissions.  
 
Es creen les comissions mixtes per treballar, dur a terme els somnis de l’assemblea. 
 
 

 
COMISSIÓ MIXTA INFRAESTRUCTURES: 
Lluïsa Pérez(mestra) 
Mireia Vallverdu (mestra) 
Rosalina Barbosa (mestra)  
Anna de Lara (mestra) 
Ana Navarro (mestra) 
Mónica Caudet (mestra) 
Juan Ramos (pare nen p5) 
Àlix Gómez (àvia nena 3er) 
Sophie Van Uffel (mare nen p5) 
COMISSIÓ MIXTA CONVIVÈNCIA: 
Núria Mir (mare p3) 
Corayma Ñique (mare 1er) 
Lucrecia (mare nen 2on) 
Zohra Bellamine (mare nena 3er) 
Amaranta Sanoja (mare nen 2on i nena 4rt) 
 

 

 

COMISSIÓ MIXTA PEDAGÒGICA: 
Cristina Grau (mestra) 
Olga Cruz (mestra) 
Laia Vives (mare nen p3) 
Sophie Van Nuffel ( mare nen p5) 
Faïza Aïli (mare nen 2on i nena 4rt) 
Asmae Benmehdi (mare) 
Hanan Alobeid (mare) 
Berta Llucià (mestra) 
Victoria Rodríguez (mare nena 3er) 
 
 

 
Es parla també que hi ha la Comissió Mixta del programa ‘Aquí prou bullying’ i que 
calen famílies, s’apunten algunes famílies voluntàries.  
 
Montserrat Carpio (mare nena 5è) 
José Patón (pare nena 5è) 
Isabel Sanchis (mare nenes 3er) 
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S’acorda que es realitzarà la primera reunió de cada comissió durant el primer 
trimestre del curs 2019/20 
 

 

Mónica Caudet  Olga Cruz   Neus Anglada 
 

 

 

Secretaria    Cap d’estudis   Directora 
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MEMÒRIA PROJECTE 

INTERCULTURALITAT 2018/19 

ESCOLA COVES D’EN CIMANY
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BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE EXECUTAT 

 Aquest projecte s’ha executat amb la finalitat de generar un bon clima entre 

les famílies i els alumnes de l’escola independentment de la seva cultura. Per fer-ho 

el projecte s’ha dirigit cap  a  dues esferes diferents: una primera destinada als 

alumnes de l’escola (reflexions sobre la diversitat, oferir alternatives de jocs...) i 

una segona destinada a les famílies, ja bé sigui organitzant activitats per fomentar la 

cohesió, o bé animant-les a participar més de l’escola.  

DADES CLAU DEL PROJECTE 

Tot el projecte s’ha destinat dins l’escola Coves d’en Cimany. La seva durada ha 

estat la d’un curs escolar: des del setembre del 2018 al maig del 2019.  

El projecte ha estat impulsat principalment per la dinamitzadora i la directora de 

l’escola. Ha comptat també amb la participació de l’equip directiu i les mestres, tant 

tutores com no, amb una especial coordinació amb la mestra d’aula d’acollida. 

També han estat involucrades les famílies de l’AFA i les famílies delegades de les 

classes. En una de les activitats, es va col·laborar conjuntament amb el Centre Cívic 

del Carmel i Patis Oberts. Una part important del projecte ha estat l’assessora LIC 

amb la que es reunien ella i la dinamitzadora un cop al mes per fer el seguiment.  

JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

 El projecte es va demanar per poder iniciar un procés que fomenti la cohesió i 

participació de les famílies. En l’execució del projecte no s’ha pogut assolir 

plenament aquests objectius, però sí s’ha iniciat el camí cap a aquests. S’ha 

aconseguit un augment de la participació de les famílies en l’escola i s’ha pogut 

iniciar una mirada intercultural dins les aules. Cal seguir treballant perquè aquest 

projecte arribi a les famílies.  
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AVALUACIÓ DE LA IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE 

 Avaluació del disseny del projectes 

  En un inici es va dissenyar un projecte que finalment va ser 

replantejat. Al ser un projecte sense cap experiència prèvia s’ha anat consolidant i 

estructurant a mesura que s’anava executant. D’aquesta manera veiem que, del 

disseny inicial al que ha estat el projecte final no es correspon plenament. Cal 

esmentar, però, que els canvis que s’han fet han sigut per oferir un projecte més 

acurat a les necessitats reals dels destinataris i alhora tenint en compte la realitat 

d’aquests.   

 Avaluació de l'execució del projecte 

  Un cop replantejat el projecte, la seva execució ha estat molt 

adequada. Es podria dir que l’execució del projecte no ha tingut lloc fins a meitat de 

curs i, tot i que l’avaluació a partir del moment fins ara és molt positiva, veiem que 

és ara a final de curs quan el projecte està donant molt de sí i agafant el format que 

hauria de tenir. Aquest és un projecte que necessita constància sobre els 

destinataris. La seva execució no té sentit en activitats aïllades, sinó en dinàmiques 

perioditzades en un llarg termini i que s’incloguin en un format constant. És per això 

que aquest és un projecte que necessita temps i dedicació.  

 Avaluació de les persones participants 

  Les persones destinatàries del projecte han estat principalment els 

alumnes i les famílies que integren la nostra escola. Aquest projecte s’ha pogut 

destinar als alumnes d’una manera satisfactòria perquè s’han pogut realitzar 

activitats vàries en les que els alumnes han pogut gaudir i treballar la 

interculturalitat; a més a més, s’ha intentat fer una coordinació amb les tutories 

perquè tinguessin una repercussió també dins les aules i el currículum. Per altra 

banda, s’han realitzat activitats destinades a les famílies i, tot i que el resultat és bo 

per la participació i el clima que s’ha generat, es creu que no s’ha arribat prou a 

elles.   



ESCOLA COVES D’EN CIMANY                                                                                  MEMÒRIA ANUAL  2018-19 2018-19 

 
 

 
13/06/2018 
Pàg. 126 

 

 Assoliment d'objectius generals i específics 

  Tot i que la manera com s’ha executat el projecte, és a dir, les 

activitats que s’han realitzat, han canviat des del seu plantejament inicial, els 

objectius sempre han estat els mateixos. Recordem que els objectius proposats pel 

projecte són a llarg termini. Tot i que s’ha iniciat un procés per a poder-los assolir, 

cal treballar dur per poder arribar-hi. 

Activitats realitzades 

 Les activitats que s’han anat realitzant en el projecte han estat 

destinades o bé als infants de l’escola, o bé a les famílies. A partir dels objectius, 

s’han dissenyat les diferents activitats o dinàmiques amb la intenció de promoure 

una interacció positiva entre els membres de la Comunitat d’Aprenentatge. 

A continuació s’explicaran les activitats que s’han dut a terme. 

1. Decidim com volem el pati!   

La primera dinàmica del projecte va ser una reflexió per part dels infants sobre el 

funcionament del pati de l’escola i com ens agradaria que fos.  
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La dinamitzadora va passar per totes les classes de primària. En cada una d’elles 

realitzava una petita activitat que variava en funció de les edats dels infants. 

L’activitat consistia en exposar diferents situacions que podien sorgir durant l’hora 

del pati i s’anaven comentant amb els infants. O bé es generava un debat quan es 

comentaven aquestes situacions, o bé al finalitzar l’activitat es podia reflexionar més 

profundament en els temes. En alguns debats van sorgir temes com: l’ús dels espais i 

la repartició d’aquests, la interacció entre els infants durant aquesta hora, el 

sorgiment de conflictes i com solucionar-los...  

L’objectiu d’aquesta adinàmica era que els infants prenguessin consciència del que 

suposa l’hora d’esbarjo i reflexionessin sobre com es podria millorar. Un altre dels 

objectius era donar-los veu i fer-los partícips de les decisions que es prenguin 

respecte el pati: han de poder intervenir i cal donar-los l’oportunitat de decidir com 

es pot millorar el pati, que en el fons és el seu pati. D’aquesta manera es fomenta la 

interacció positiva entre els infants i es potencia la presa de consciència sobre 

moments d’esbarjo, a la vegada que s’aprenen dinàmiques assembleàries com el 

respecte al torn de paraula, posar en veu el que un pensa, debatre sobre un mateix 

tema, respectar la diversitat d’opinions, etc.  

Aquesta activitat va acabar amb una assemblea general de tota la primària en la que 

s’exposava el que s’havia parlat a cada classe. 

En la valoració, es va veure que prèviament no s’havia donat als infants tot un 

ventall de possibilitat sobre què fer per canviar el pati. Això va fer que ells no 

entenguessin què els demanàvem: per exemple una nena va dir que volia una piscina. 

Aquest fet vol dir que, per poder debatre sobre alguns temes, cal prèviament fer una 

sessió on s’expliqui què es demana. Els infants tenen moltes idees, totes molt bones, 

però cal focalitzar el que demanem perquè es correspongui al que volem d’ells, amb 

la finalitat de consolidar un debat en el que el que sorgeixi sigui real. És per aquest 

motiu que es va decidir fer una dinàmica que pogués oferir diferents maneres d’estar 

en un pati, i així treballar d’arrel com es vol un pati.   
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2. A què volem jugar? 

Després de l’assemblea general duta a terme pels infants de primària, es va veure 

que hi havia una manca d’ofertes sobre què fer durant l’hora del pati. Per això es va 

proposar pel projecte fer una dinàmica que oferís altres jocs i altres formes de jugar. 

Per incloure aquesta dinàmica en el nostre projecte es va pensar que els jocs que 

s’anessin ensenyant fossin de diferents llocs del món i que fossin les pròpies famílies 

qui els aportessin a l’escola. Primer de tot, la dinamitzadora va passar per totes les 

classes demanant als infants que preguntessin a les famílies a què jugaven quan eren 

petits. Al cap d’una setmana anava preguntant si algun infant li havien explicat algun 

joc i s’apuntava les regles, el nom i el lloc on jugava la família. Un cop la 

dinamitzadora tenia la llista d’alguns jocs va fer la dinàmica per als infants. També, 

alguns jocs van ser extrets d’una pàgina web on també n’hi havia d’arreu del món. La 

dinamitzadora anava al pati durant una hora amb mig grup de classe (i un altre dia 

amb l’altre mig grup). Durant els primers 45-50 minuts s’ensenyaven els diferents 

jocs recollits. Primer feia una explicació i després s’hi jugava fent un exemple. En els 

últims 10-15 minuts, la dinamitzadora treia material de circ (boles de malabars, pals 

xinos, maces de malabars, aros i carioques) perquè els infants provessin altres formes 

d’estar en el pati. 

Finalment, cada 

grup classe feia un 

text instructiu sobre 

un dels jocs apresos 

perquè tota l’escola 

els pogués tenir, i 

així poder 

interrelacionar el 

projecte amb l’aula 

i, per tant, el 

currículum. 

 

La finalitat d’aquesta activitat era oferir als infants alternatives per a l’hora 

d’esbarjo. Per una banda s’ensenyaven nous jocs d’arreu del món explicats per les 
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famílies i els infants. Aquesta era una manera d’interpel·lar fàcil a les famílies i que 

se sentissin escoltades dins l’escola però sense que això impliqués exposar-se o 

mostrar-se. Per altra banda, s’oferien alternatives per passar l’estona de pati a les 

que ja coneixien; com la introducció d’elements com material de circ o altres jocs. 

Va haver-hi participació de les famílies i inclús a algunes els va agradar molt la idea. 

El fet que l’escola els demani ajuda, sovint fa que se sentin més valorades i, com és 

evident, aquest és un projecte que va cap aquest sentit.  

3. Contemplem i valorem la diversitat! 

En aquest projecte es va destinar una part molt important a tractar el tema de la 

diversitat en totes les classes de l’escola: des de P3 fins a sisè. Al ser un projecte 

intercultural, era imprescindible convidar als infants a reflexionar sobre temes 

relacionats amb la diversitat cultural i la diversitat dins l’aula.  

3.1 Ballar amb els núvols 

Pels infants de P3, P4 i P5 es va explicar un conte que convidava a reflexionar sobre 

la diversitat cultural, el contacte amb persones d’altres cultures i el respecte cap a 

elles. En aquest conte la comunitat creix amb les costums, diferents, dels altres. Cal 

treballar des de ben menuts la interacció positiva entre totes les persones que ens 

envolten independentment de la cultura. Els infants reprodueixen les dinàmiques 

dels adults, sovint racistes, per això és important dedicar temps a la 

multiculturalitat, la convivència, el respecte, etc.    
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3.2 Gestos i salutacions 

Aquesta dinàmica, destinada als infants de primer de primària, consistia en parlar de 

les diferents llengües que hi havia dins l’aula. A través dels gestos i les salutacions, 

com per exemple el fet de dir “hola”, vam poder veure que hi havia moltes maneres 

de saludar-se i que, hi havia infants que a casa se saludaven diferent. També, vam 

fixar-nos que hi havia infants que parlaven altres idiomes i ens van ensenyar com 

deien ells “hola”. És important destacar que dins l’aula hi ha alumnes que parlen 

altres idiomes a part del castellà i català, i va ser molt interessant deixar l’espai i el 

temps perquè aquests alumnes poguessin explicar-ho sentint-se valorats i no jutjats. 

A vegades els infants que parlen altres idiomes a casa no ho expliquen perquè se 

senten cohibits o tenen la sensació que és quelcom estrany. Oferir l’espai per 

explicar-ho, si un vol, mentre es posa en valor aquest fet ajuda a que l’infant no 

tingui vergonya en comentar-ho i als altres a no reproduir dinàmiques racistes. En 

aquesta dinàmica els infants es van sentir còmodes i ens van explicar moltes coses de 

la seva llengua, vam aprendre molt!  

3.3 Colors 

L’activitat dels colors es va realitzar amb els infants de segon. En aquesta, hi havia la 

intenció de parlar sobre els diferents tons de pell. Aquesta dinàmica té com a 

objectiu eliminar actituds racistes i posar en el mateix valor tots els tons de pell. En 

els infants de segon es va generar un debat molt interessant i participatiu. Vam estar 

parlant durant molta estona del perquè teníem el color de pell que teníem i 

preguntant-nos si 

hi podia haver 

persones amb el 

mateix color 

completament i, 

per tant, si 

podíem classificar 

els tons de pell. 

Alguns infants van 
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parlar del color carn fet que també ens va tenir molts estona entretinguts. 

Desmitificar el color carn és important i vam detenir-nos especialment en aquest 

punt, vam debatre perquè li dèiem carn a alguns colors de pell i d’altres no. Aquest 

tema va generar molt interès i es va allargar tant que vam acabar inventant-nos un 

nou nom pel color “carn”. L’activitat va acabar en què els infants es pintaven la mà, 

la majoria d’ells se la van pintar del seu color de pell i no amb un color més clar 

(cosa que a vegades fan).   

3.4 Què passa quan ens movem? 

Amb els alumnes de tercer i quart, 

per separat, es va decidir fer una 

activitat que girés entorn dels 

moviments de les persones. Primer 

de tot, s’ensenyava un mapamundi 

molt gran i demanàvem als infants 

que se situessin en ell. La 

dinamitzadora havia preparat 

prèviament fotografies de tots els 

llocs d’on eren els infants de la 

classe, ella ensenyava les 

fotografies i els infants intentaven 

esbrinar del país d’on eren les 

fotografies, a mesura que ho 

anaven endevinant s’anaven 

col·locant en el mapamundi. 

Aquest punt va ser molt interessant perquè quan sortia un país, la dinamitzadora 

demanava si algú podia ajudar-la a col·locar-lo en el mapamundi, sovint els infants 

que tenien un origen en tal país es motivaven i mostraven moltes ganes per 

identificar la situació geogràfica. Un cop finalitzades totes les fotografies i situades 

en el mapa vam reflexionar sobre perquè les persones poden arribar a marxar del seu 

país,. Aquest punt fou molt interessant perquè els infants s’identificaven a vegades i 

explicaven la seva pròpia història, d’altres només intentaven esbrinar el perquè. 

Després d’aquesta reflexió que va despertar molt interès en els infants, la 

dinamitzadora va pregunta què passava quan arribaven aquestes persones aquí i 

quins obstacles s’hi podrien trobar. En especial, els nens de tercer es van mostrar 



ESCOLA COVES D’EN CIMANY                                                                                  MEMÒRIA ANUAL  2018-19 2018-19 

 
 

 
13/06/2018 
Pàg. 132 

 

molt interessats en reflexionar sobre la pregunta feta, van sortir moltes anècdotes i 

vam poder-les interpel·lar en la classe. També quan ve un infant nou pot ser que hagi 

passat per aquest procés que s’ha estat reflexionant i, per tant, ara tenim la 

capacitat d’entendre la seva situació. Va ser una activitat molt enriquidora i les 

reflexions dels infants molt interessant i apropiades, en el sentit que al sentir-se 

identificats alguns es va poder generar un debat ben potent. 

3.5 Tots som migrants? 

Aquesta dinàmica va ser pensada pels alumnes i les alumnes de cinquè i sisè. En un 

temps de dues hores es va voler treballar amb els infants els moviments migratoris 

que són patents a la humanitat i, en concret, dins les nostres aules. Primer es va 

mostrar el mapa del món per poder identificar-lo i situar-nos en ell. Un cop feta la 

introducció vam fer una activitat on els infants es dividien en quatre grups de deu 

persones. A cada grup se li donaven set etiquetes (rodamón, viatger/a, turista, 

refugiat/ada, visitant, immigrant, passatger/a), set infants s’havien de col·locar les 

etiquetes a l’esquena sense saber què hi tenien i els altres havien d’ordenar-los 

segons la posició social que creien. Un cop tots els grups van haver acabat vam seure 

en rotllana per reflexionar sobre les etiquetes. Vam descobrir que no totes les 

persones tenen la mateixa facilitat per moure’s i que són les etiquetes les que poden 

ser un obstacle. Després de la reflexió, vam fer una altra activitat en la que els 

infants es col·locaven de peu un al costat de l’altre i, la dinamitzadora feia unes 

preguntes. Si la resposta a la pregunta era sí, havien de fer una passa endavant i si 

era no, quedar-se on estaven. Les preguntes eren d’aquest estil: “He viatjat per 

Catalunya?”, “Tinc familiars que han nascut fora d’Espanya?”... Un cop fetes les 

preguntes vam tornar a seure i vam comentar que tots els presents en algun moment 

o altre, ens havíem mogut pel món, ja sigui nosaltres o els nostres familiars. Aquesta 

part va ser interessant perquè vam adonar-nos que tots teníem alguna cosa en comú, 

el moviment pel món. Finalment, per tancar l’activitat vam traçar línies en el 

mapamundi dels diferents viatges que s’havien fet.  

La dinàmica no va acabar aquí. Al cap d’unes setmanes es va anar, junt amb 

l’assessora LIC de l’escola a la classe de cinquè i vam redactar el que s’havia fet i el 

que havíem après. Aprofitant l’hora de català es va treballar la notícia, aleshores 

tots junts vam redactar la dinàmica que vam fer prèviament en forma de notícia i 

així poder-la penjar al web de l’escola. Aquesta dinàmica es va repetir amb els 
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alumnes de sisè. D’aquesta manera, vam poder incloure la dinàmica dins el 

currículum, i a la vegada, els alumnes van tenir un altre espai per posar de manifest 

el que s’havia treballat i així que no restés en l’oblit, a la vegada que es practicava 

expressió escrita.  

La valoració d’aquesta dinàmica és positiva, tot i així cal destacar que al fer cinquè i 

sisè junt feia que molts alumnes poguessin no estar atents i hi hagués cert ambient 

de dispersió. 

 

4. Festa de famílies d’infantil 

Aquesta dinàmica es va fer amb un intent d’incentivar a les famílies d’infantil que es 

coneguessin i alhora fomentar la seva cohesió. L’activitat es va realitzar al primer 

trimestre, de manera que des del principi es generés un bon clima entre elles. Es va 

convidar a un berena a les famílies i es va facilitar a que es generés un bon ambient. 

La valoració és positiva, inclús les famílies van omplir un formulari al sortir sobre què 

pensaven del berenar. En general, totes van mostrar ganes.     

5. Festa Carnaval 

Des d’un inici es va estar plantejant fer alguna cosa per les dates de carnaval per 

fomentar la participació de les famílies en temes relacionats amb l’escola. Després 
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de molt pensar-s’ho es va acabar realitzant un berenar extraescolar a la plaça del 

costat. La preparació d’aquesta es va fer entre l’AFA i la dinamitzadora, amb l’ajuda 

de l’equip directiu del centre. Va caldre molta preparació prèvia, però finalment va 

sortir una festa molt engrescadora. Durant la tarda famílies vàries van poder gaudir-

la i s’hi van sentir còmodes, per altra banda es van preparar tallers per als infants 

que també es van mostrar molt participatius. Aquests tallers es van fer amb la 

coordinació del Centre Cívic del Carmel, Patis Oberts i ex-alumnes del Ferran 

Tallada. També famílies de L’AFA van fer un taller de pintar màscares. En tot això es 

va fer una xocolatada que no només despertava motivació entre les famílies del 

Coves, sinó també entre totes les persones que passaven per allà. Per altra banda, es 

va fer una dinamització en la que els infants de sisè tocaven el tabal. Durant algunes 

setmanes prèvies se’ls va ensenyar a tocar una cançó i van poder fer un petit 

lluïment d’aquesta. Els tabals van generar un ambient molt positiu i juvenil a la 

festa.  

 

6. Grups interactius 
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En aquest projecte també s’ha destinat gran part a motivar a les famílies a participar 

dels grups interactius. En aquest curs, la dinamitzadora s’ha posat en contacte amb 

les delegades de cada classe i les mestres per poder fer d’intermediadora entre 

escola i famílies. Alhora ha ajudat a les delegades a motivar a les famílies, de la 

mateix manera que ha fet la pròpia dinamitzadora, ja bé sigui trucant-les o 

demanant-los que participessin a l’entrada de l’escola. Malauradament ha estat una 

tasca difícil i no s’ha aconseguit una millora notable. En cas que el projecte tirés 

endavant s’hauria de fer una reflexió de com dinamitzar els grups interactius.    

Conclusions generals 

A mesura que ha anat avançant el curs, les activitats han anat prenent un format 

més adequat del projecte. De manera que, les activitats que s’han anat realitzant 

cap al final de curs s’inclouen més al tracte de la interculturalitat. De cara els 

infants són les dinàmiques de la diversitat on més se’ls hi ha donat l’espai per 

treballar aquest tema. Tot i així, al tractar-se de dinàmiques aïllades fa que l’infant 

no treballi plenament aquest àmbit. A la vegada, les dinàmiques que s’han realitzat 

han estat pensades pels infants en forma d’activitat, de cara endavant seria bo que 

es pensessin com a eines per treballar dins l’aula perquè hi hagi aquesta perspectiva 

intercultural en tot moment, i no només en activitats puntuals.  

De cara a les famílies caldria potenciar la seva participació i dedicar un espai prou 

ampli del projecte com a persones destinatàries. Tot i que el projecte contemplava 

part del temps en elles, el resultat ha acabat sent poc satisfactori.  

VALORACIÓ QUALITATIVA I CONCLUSIONS DEL PROJECTE EXECUTAT 

 Tal i com s’ha anat explicant durant la memòria, aquest ha estat un projecte 

l’execució del qual ha estat adequada, tot i això ha quedat insuficient. Les activitats 

realitzades han tingut una utilitat i s’han assolit els objectius de les mateixes. 

Malgrat això no s’ha pogut inserir en una mirada intercultural quotidiana i constant, 

la qual cosa fa que el projecte sigui un projecte aïllat.  

És ben cert que aquest ha estat el primer any d’un projecte que requereix molt 

temps, i això fa que no s’acabi d’ajustar a les expectatives que s’havien generat. Un 

cop s’ha vist aquesta primera experiència, ara per ara, si s’hagués de fer un nou 
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projecte seria un projecte totalment diferent. Cal posar la mirada intercultural quan 

els infants estan dins l’aula, juguen al pati o estan dinant. Les activitats aïllades 

estan bé, però no com a finalitat, sinó com a eina en el procés de l’aprenentatge 

intercultural. 

El que s’ha vist és que la interculturalitat no es treballa en moments puntuals, sinó 

en la insistència i constància. És per això que en cas que es fes un nou projecte, no 

es contemplaria tant la realització d’activitats, sinó com es pot donar aquesta 

mirada dins l’aula, dins l’escola i dins el currículum.   

ANNEXES 

FOTOGRAFIA CONTE BALLAR AMB ELS NÚVOLS  
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FITXA ACTIVITAT 6è Com volem el pati 
 

NOM D'ACTIVITAT Com volem el nostre 
pati?   

 

DATA 23/10/2018 

HORA 9h 

DURADA Una hora 

 
 DESTINATARIS Infants 6è 

TIPUS D'ACTIVITAT 
Reflexió 

RESPONSABLE/S Martina 

 
LLOC Aula  

OBJECTIUS 

 Reflexionar sobre com volem el pati de l’escola. 
 Reflexionar sobre situacions quotidianes del pati. 
 Treure conceptes per utilitzar com a temàtica per 

pintar el pati. 

RECURSOS HUMANS  Dinamitzadora 

 

RECURSOS 
MATERIALS 

 Quatre paperets amb situacions quotidianes del pati. 
Dues positives i dues negatives.  

 Un full amb preguntes senzilles com a pauta de 
reflexió. 

DESENVOLUPAMENT 

1. Presentació de la dinamitzadora i explicar que es vol 
fer una reflexió sobre el pati de l’escola a través d’una 
dinàmica. 

2. Dividir la classe en quatre grups i repartir una situació 
per grup. 

3. Demanar que reflexionin amb l’ajuda d’unes preguntes 
que hem preparat prèviament.  

4. Posada en grup en format assemblea (demanar que un 
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prengui nota i que un altre doni els torns de paraula). 
5. Finalment, preguntar, com a conclusió, quins són 

aquells conceptes que ens ajuden a fer el pati més 
amigable. 

AVALUACIÓ 

Ha estat una dinàmica adequada per la seva edat.  
En general tots han participat, el fet de dividir-los des d’un 
inici en grups ha pogut facilitar la participació. 
S’ha pogut establir un bon diàleg i tothom que ha volgut ha 
pogut parlar. 
En general s’han respectat els torns de paraula i s’ha donat 
un bon dinamisme durant l’assemblea. 
Han sorgit temes que despertaven interès.   

 

 

 

 

 

MATERIAL NECESSARI 

Situacions quotidianes 

1. A l’hora del pati uns quants nens i nenes estàvem jugant a saltar corda. Mentre 
alguns rodaven els altres saltàvem i anàvem alternant. Tothom ha pogut participar. 
 
2. Quan veig que en algun moment hi ha un conflicte al pati, en comptes de ficar-
m’hi aviso a un monitor o monitora. 
 
3. Algun cop, quan m’avorreixo als patis, per divertir-me decideixo ajuntar-me amb 
altres companys o companyes i ens riem d’algun nen o nena. 
 
4. Alguns nens estàvem jugant a futbol ocupant gran part del pati. Quan la pilota 
anava pels voltants destorbant el joc d’altres companys i companyes, nosaltres 
seguíem la pilota i seguíem jugant encara que molestés i  obstaculitzés el joc dels i 
les demés. 

 

Full amb preguntes com a pauta de reflexió 

 
Molt Una mica Gens 

M’agrada aquesta situació 
 

 

 

 

 

 

És una situació habitual 
 

 

 

 

 

 

Hi ha companyonia 
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Per què ens agrada aquesta situació? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Reflexioneu sobre com creieu que podem millorar entre tots el pati de l’escola  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Què ens agradaria que es representés al pati de l’escola? 
Amistat 
Pau  
Bona alimentació (esmorzar) 
. 
. 
. 

 

 

 

 

 

FITXA ACTIVITAT 4t com volem el pati 
 

NOM D'ACTIVITAT Com volem el nostre 
pati?   

 

DATA 25/10/2018 

HORA 11:30h 

DURADA 30 minuts 

 
 DESTINATARIS Infants 4t 

TIPUS D'ACTIVITAT 
Reflexió 

RESPONSABLE/S Martina 

 
LLOC Aula  

OBJECTIUS  Reflexionar sobre situacions quotidianes del pati 

RECURSOS HUMANS  Dinamitzadora 

 
RECURSOS 
MATERIALS 

 Quatre fulls DIN-A3 on apareixen escrites situacions 
quotidianes del pati (una per full) 

DESENVOLUPAMENT 

1. Presentació de la dinamitzadora: es vol fer una reflexió 
sobre el pati de l’escola a través d’una dinàmica 

2. Obrir un petit debat amb tot el grup-classe sobre com 
volem el pati, què ens agrada i què no 

3. Pengem els cartells per la classe 
4. Els convidem a passejar per l’aula, quan es troben amb 
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algunes de les situacions poden dibuixar, escriure o 
representar com vulguin el que els diu aquella situació 

5. Fer tancament preguntant què els hi ha semblat i si 
afegirien alguna cosa 

AVALUACIÓ 

Ha estat una dinàmica adequada per a la seva edat.  
En general tots han participat i han mostrat molt interès, 
tant en el contingut com en la dinàmica. 
A l’inici s’ha pogut establir un bon debat i aquest fet ha 
donat peu a que poguessin reflexionar de forma individual 
en la dinàmica de després.   
En un primer moment, vaig posar les frases en un DIN-A4 i 
vam haver de buscar quatre fulls DIN-A3 perquè en cas 
contrari no cabien els comentaris o dibuixos dels infants. 
Després es pot penjar a la classe i així no queda oblidat. 

 
 

 

 

 

 

 

Fulls amb situacions quotidianes del pati i material necessari 
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NOTÍCIA REALITZADA PELS ALUMNES DE CINQUÈ 

Aprenem a acceptar-nos tal com som  

 

Els nens i nenes de les classes de 5è i 6è de l’escola Coves d’en Cimany, el dia, vam 

fer una activitat sobre nosaltres i el món que ens envolta. Volíem saber que, vinguem 

d’on vinguem, tots som iguals. 
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L’activitat consistia en 3 parts. Primera: reconeixement dels rols de les etiquetes. 

Segona:  el  joc d’avançar una passa segons la resposta a cada pregunta que ens va 

fer la Martina, sobre la lliure circulació o viure on vulguis del món. L’última part 

tractava sobre fer una línia al mapa mundi entre qualsevol país i Barcelona. 

Com eren les activitats 

A la primera activitat ens van repartir etiquetes: 

immigrants, rodamons, turistes, viatgers, refugiats, 

passatgers i visitants. Les havíem de classificar segons la 

importància dels rols dels personatges.  

Hi havia quatre grups de 9 persones amb 7 personatges a 

cada grup. Dues o tres persones no tenien etiqueta perquè 

eren els que les classificaven. Les canviaven  segons el 

grau d’importància que tenien per nosaltres. Per 

exemple, l’Alèxia recorda que la més important era 

“habitant”, però la Selènia creu que és un/a “ 

immigrant”. 

Asseguts en cercle vam reflexionar per què ho havíem 

classificat d’aquesta manera. 

A la segona activitat vam fer dues files. Anàvem avançant segons  contestàvem les 

preguntes que ens feia la Martina ( Per exemple: “Teniu algun familiar fora de 

Barcelona? I fora d’Espanya?. Has nascut fora de Barcelona? I d’Espanya?. Els teus 

pares van néixer en un altre país?”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asseguts en rotllana una altra vegada vam reflexionar sobre el resultat del nostre 

avançament. La majoria ens vam moure i ningú es va quedar quiet tota l’estona. Les 

preguntes anaven sobre si som gent que ens hem mogut o s’ha mogut la nostra 

família per diferents parts del món. Vam adonar-nos que la majoria s’havia mogut, 

però que alguns havien fet llargs viatges. 
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A l’última activitat, vam fixar-nos en un mapa gran. Allà  vam pintar una línia que 

unia  un altre país fins a Barcelona. Hi escrivíem el nom del país que ajuntàvem. Per 

exemple, l’Emilly va fer una línia des d’Hondures fins a Barcelona. En Lenin la va fer 

des de Veneçuela fins aquí. En Jose, la va fer des del Salvador i en Hasher, des del 

Pakistan. 

I vam tornar a la classe. 

El què hem après 

Amb aquesta activitat el que hem après és que tothom té dret a viatjar a on vulgui 

del món. Tots som iguals siguem d’on siguem. L’important és que estiguem junts, 

acceptant-nos i feliços. 
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ANNEX 12: Recull activitats de reunions de pares.  Recull funcions 

delegats. Participació de les famílies quadre. Tarda de benvinguda 

fotografies  

DINAMITZACIÓ DE LES REUNIONS DE FAMÍLIES 

 

P3 
Uns dies abans de la reunió amb les famílies els nens van estampar amb pintura la 
seva mà en una cartolina.  
El dia de la reunió els pares es van trobar la mà a la cadira i van haver d’escriure el 
que desitjaven per la seva filla o fill aquest curs.  
 

 
 

P4 
La dinàmica va consistir en que les famílies van fer unes construccions amb material 
de classe i ninos que posteriorment van poder veure els seus fills i filles i jugar amb 
elles durant l’estona de racons de joc. A la pissarra digital els infants van veure el 
procés de construcció fet que els va alegrar molt :-). 
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P5 
Les setmanes prèvies, vam crear dos vídeos, amb l’alumnat, amb la finalitat d’explicar 
a les famílies tot el que faríem durant el curs de P5. 
Un vídeo feia referència a aspectes més organitzatius, i l’altre més pedagògic, tot 
explicat pels mateixos alumnes... 
https://youtu.be/ssW5tJrHwxs 
https://youtu.be/ZVKzVKCNHnY 
A la reunió com a resposta també vam fer un vídeo les famílies desitjant als seus fills i 
filles un bon curs. 
https://youtu.be/l8NI--RbTjk 
La valoració és molt positiva, van venir un gran nombre de famílies, i és va crear una 
bona cohesió. També valoro molt positivament el fet de ser dues mestres a la reunió. 
 

https://youtu.be/ssW5tJrHwxs
https://youtu.be/ZVKzVKCNHnY
https://youtu.be/l8NI--RbTjk
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1r 

 
 
La setmana de la reunió de famílies els nens i les nenes van pensar en la convivència 
a casa amb la seva família i que podrien dir al pare o la mare. Van escriure una petita 
frase “M’agrada quan el pare o mare … i van fer un dibuix. El Max va fer un dinosaure 
molt maco i la mare es va emocionar. 
Cada família llegia el missatge en veu alta. Va ser el moment més emotiu. 
 

 

2n 
 

Els dies  previs  a la reunió de famílies, les nenes i els nens de segon van escriure 
unes paraules boniques per les seves famílies també fan fer un dibuix i el van signar,  
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es va plastificar el missatge i al dibuix i se li va posar un iman per la part del darrera  
perquè les famílies  poguessin  penjar-lo a la nevera. Els vaig penjar a la pissarra i les 
famílies havien de trobar el missatge del seu fill, a les famílies que no van poder  venir 
a la reunió els vaig fer arribar el missatge . 
La valoració és positiva, a les famílies els va divertir desxifrar les lletres i signatures 
dels seus fills i filles, a les famílies que no van poder  venir també els va fer  il·lusió  
rebre el missatget. 
 

 

 

3r 
 

Les setmanes d’abans de la reunió la mestra va organitzar una activitat a la que els 
alumnes feien un dibuix de la seva família. 
El dia de la reunió es van repartir els dibuixos i es va proposar a les famílies deixar uns 
missatges enganxats  a la pissarra perquè els trobessin a l’arribada de l’alumnat el dia 
següent. 
Valoració: positiva. Les famílies que van assistir van participar totes a la proposta i els 
missatges van ser rebuts pels alumnes amb il·lusió. Va donar oportunitat a que les 
famílies es comuniquessin entre elles. Tot l’alumnat va tenir un missatge, ja que 
encara que no vam comptar amb l’assistència de tothom entre tots (famílies i mestres) 
vam deixar un missatge a tots. Es va generar un moment d’empatia pensant en els 
alumnes que es quedarien sense. 
 

4t 
El dia de la reunió es va proposar a les famílies deixar uns missatges escrits a unes 
cartolines i els vam enganxar a la pissarra perquè els trobessin a l’arribada de 
l’alumnat el dia següent. 
Valoració: positiva. Les famílies que van assistir van participar totes a la proposta i els 
missatges van ser rebuts pels alumnes amb il·lusió. Les famílies van escriure 
missatges generals i no enfocats al seu fill o filla, així tots rebien un missatge. Els va 
agradar molt i va ser un moment de compartir idees. 
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5è 
La classe de cinquè per la reunió de famílies van preparar un vídeo donat-li les gràcies 
als pares i mares per assistir a la reunió i per preocupar-se pel seu benestar.  
El vídeo va ser recollit molt positiva i emotivament per les famílies. Després les 
famílies van deixar escrits uns missatges pels seus fills i filles i pels companys. 
 

 

6è 
En iniciar el curs, es va demanar als alumnes de 6è que pensessin quins eren els seus 
propòsits pel nou curs, es van comentar un per un. Es van escriure en unes tires de 
paper, que estan penjades a la porta d’entrada a l’aula. 

 
Després van pensar quin era el seu desig, no només a nivell acadèmic sinó també 
personal i/o social, que volien fer realitat a curt termini, i ho van escriure en unes 
bafarades. Aquestes eren anònimes i guardades per la tutora fins el dia de la reunió. 

 
El dia de la reunió de famílies, es van llegir en veu alta cadascuna d’aquestes 
bafarades a les famílies assistents, principalment es demana més estones amb els 
pares i mares, viatjar, no separar-se de les famílies, etc. Tot plegat, no va deixar a 
indiferent a cap dels assistents d’aquell dia, i va permetre treure’n moltes conclusions 
en grup. 
La valoració és molt bona, ja que va ser una estona realment emotiva i sensible per a 
tothom. També va permetre saber el que realment volen els nens/es, i per tant si 
s’haurien de canviar o no, certs factors a casa i/o escola, sent aquest l’últim curs de 
primària per ells/es i així encaminar-los per una nova etapa a l’institut.        
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FUNCIONS DELS DELEGATS 

MARES I PARES DELEGADES/TS 

 

qui són? 

 

Mare, pare o tutor legal d’un alumne del centre que s’ofereix de forma voluntària a exercir 

aquest paper. Són dos delegades/ts per classe amb una duració de dos cursos per tal de poder fer 

traspàs. 

 

funcions 

 

Col·laboració amb la tutora o el tutor 

 

● Fer d’enllaç entre la tutora o tutor i les famílies dels grup en temes d’interès per a la 

classe. 

● Fer crides per a la col·laboració. 

 

Col·laboració amb l’AFA 

 

● Fomentar la participació de les famílies en els diferents comissions de l’AFA. 

● Recollir propostes en relació amb els serveis que gestiona l’AFA. 

● Fer arribar propostes de millora al consell escolar i a l’equip directiu, etc.  

 

Dinamització de les famílies 

 

● Fomentar-ne la convivència i el bon clima escolar. 

● Promoure els canals de comunicació del centre i el seu bon ús.  
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● Mobilitzar i dinamitzar els grups interactius (grup de whatsapp). 

● Motivar i dinamitzar a les famílies de la classe per a que hi hagin més voluntàries i 

voluntaris a l’escola, i afavorir la participació en activitats que organitza l’escola, l’AFA 

o les famílies.  

 

 

Aquest càrrec representatiu de vegades dona lloc a males interpretacions, pel que fa a les 

funcions. Així és important aclarir que, als pares i mares delegats de classe, no els correspon: 

 

● intervenir en la relació personal d'un alumne i/o dels seus familiars amb el tutor o tutora 

i/o la direcció del centre; 

● fer de mediadors, en cas de conflicte, entre famílies o entre famílies i docents; 

● posar en dubte qüestions pedagògiques del centre. 

 

 

                        

  PARTICIPACIÓ ACTIVA A L'ESCOLA 
         

  

  
          

  

  
          

  

  
 

p3 p4 p5 1r 2n 3r 4t 5è 6è   

  Delegats 2 1 2 0 1 1 2 1 1   

  Consell escolar 1 0 1 0 0 1 0 0 1   

  Assemblea 4 0 3 1 3 6 2 4 0   

  Grups Interactius 9 7 8 5 7 12 11 7 4   

  Comissions mixtes 2 0 0 0 0 1 0 0 0   

  Activ. Puntuals 0 1 1 0 0 1 1 2 1   

  AFA 1 0 2 1 1 6 1 2 1   

  
          

  

  Persones actives 11 7 13 7 9 12 11 9 4   

  
          

  

  NOMBRE TOTAL DE FAMÍLIES   143   100,00% 
    

  

  MEMBRES ACTIUS   83   58,00% 
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ANNEX 13: Esborrany pla de Convivència. Projecte 

aquíproubullying 

 

MOSTRA DE L’ANÀLISI PER L’ESBORRANY I INDEX DEFINIT 

 

 ÁMBITS D'INTERVENCIÓ 

NIVELL AULA CENTRE ENTORN 

VALORS I 
ACTITUDS 

PREVENCIÓ 

Coeducació 

PAT 
Tertúlies literàries 

dialògiques. 
 

CAU 

Educació Intercultural 

PAT 
Tertúlies literàries 

dialògiques. 
Activitats grans i 

petits 

Activitats grans i petits 
Projecte d'interculturalitat 

Formació 

 
CAU 

Educació per la pau 

PAT 
Tertúlies literàries 

dialògiques. 
Activitats grans i 

petits 

Activitats grans i petits 

CAU 

Educació socioemocional 

PAT 
Educació Emocional 

Tertúlies literàries 
dialògiques. 

Activitats grans i 
petits Activitats grans i petits 

CAU 

Educar en el respecte 

PAT 
Grups Interactius 
Tertúlies literàries 

dialògiques. 
Xerrades de 
prevenció 

Activitats grans i 
petits 

Activitats grans i petits CAU 
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Educar en l'esforç i la responsabilitat 

PAT 
Grups Interactius 
Tertúlies literàries 

dialògiques. 
Xerrades de 
prevenció 

Activitats grans i 
petits 

Activitats grans i petits 
Projecte Èxit 

Biblioteca Oberta 
CAU 

Educar en la gestió positiva dels conflictes 

PAT 
Grups Interactius 

Tutories individuals 
Tertúlies literàries 

dialògiques. 
Sociogrames 

Activitats grans i 
petits 

Activitats grans i petits CAU 

Inclusió 

PAT 
Grups Interactius 
Tertúlies literàries 

dialògiques. 
Activitats grans i 

petits 

Comissió social 
Protocol per a alumnes amb 
dificultats de regulació de la 

conducta e inhibició. 
CAD 

Activitats grans i petits 

CAU 
Comissió social 

RESOLUCIÓ DE 
CONFLICTES 
INTERVENCIÓ 

Absentisme 

Graella d'assistencia Protocol d'absentisme Comissió social 

Conflictes greus 

Programa Aquí Prou 
Bullying 

Protocol d'assetjament 
Protocol de maltractament 
Protocol d'emergències 
psicosocials 
Protocol per a alumnes amb 
dificultats de regulació, 
conducta e inhibició. 
Programa Aquí Prou 
Bullying 
CAD Comissió social 

Gestió i resolució positiva dels conflictes 

Tutories individuals 
Programa Aquí Prou 
Bullying 

Programa Aquí Prou 
Bullying 
CAD Comissió Social 

ORGANITZACIÓ 
DE CENTRE 

ORGANITZATIU 

Acollida 

Entrades progressiva 
a P·3 
Pla d'aula d'acollida.  

CAD 
Espai de famílies 
Pla d'aula d'acollida. 
Pla d'acollida (mestres) 

 
Comunicació 

Delegades de classe 
Tutories individuals 

Reunions de famílies 
Delegades de classe 

Coordinació Serveis 
Externs 
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Dinàmiques a les 
reunions d'inici de 
curs amb famílies. 
Entrevistes amb 
famílies. 

Assemblea i Comissions 
Mixtes 

Assemblea i 
Comissions Mixtes 

Estructura i gestió de recursos 

 

Espai de famílies 
Assemblea i Comissions 
Mixtes 

Assemblea i 
Comissions Mixtes 

Norma 

 
NOFC 

 
Participació 

Delegades de classe 
GI 
Dinàmiques a les 
reunions d'inici de 
curs amb famílies. 

Delegades de classe  
Pla de funcionament de 
menjador 
Grups Interactius 
Assemblea i Comissions 
Mixtes 
Jornades amb famílies. Hort, 
esportives, Sant Jordi 

Assemblea i 
Comissions Mixtes 
Col·laboracions amb 
altres centres 
Programes 
intergeneracionals 
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PUNTS MOLT 
FORTS 

PUNTS 
FORTS 

PUNTS FEBLES 
PUNTS 
MOLT 

FEBLES 

ABSENTISME 
 
 

ACOLLIDA 
 
 

COMUNICACIÓ 
 
 

CONFLICTES 
GREUS 

 
 

ESTRUCTURA I 
GESTIÓ DE 
RECURSOS 

 
 

EDUCACIÓ 
SOCIOEMOCIONAL 

 
 

EDUCAR EN EL 
RESPECTE 

 
 

PARTICIPACIÓ 
(però caldria fer 
participar més a 

l'alumnat) 
 
 

EDUCAR EN 
L'ESFORÇ I LA 

RESPONSABILITAT 
 
 

INCLUSIÓ 

NORMA: Què 
implica la 
gestió 
participativa 
de la norma? 

 
La norma és 
l'instrument 
regulador de 
la convivència 
que té com a 
finalitat garantir 
els drets i els 
deures de 
tothom. 
Les normes 
formalitzen el 
necessari clima 
de respecte, 
seguretat i 
cordialitat del 
centre. Es 
tradueixen en 
un seguit de 
drets i deures, 
compromisos i 
responsabilitats 
que regulen i 
faciliten la vida 
al centre. 
Els centres 
educatius han 
d'elaborar les 
Normes 
d’Organització i 
Funcionament 
de Centre 
(NOFC) . Les 
NOFC han 
d'incloure unes 
propostes 
compatibles i 
coherents amb 
la normativa 
vigent de rang 
superior i 
adaptades a 
l’especificat de 

INTERCULTURALITAT: 
Definició 
 
L’Educació intercultural és 
una resposta pedagògica a 
l’exigència de preparar a la 
ciutadania perquè pugui 
desenvolupar-se en una 
societat plural i democràtica. 
Té com a finalitat última la 
igualtat en drets, deures i 
oportunitats de totes les 
persones i el dret a la 
diferència en un marc de 
valors convivencials 
compartits, tot promovent 
espais de relació i inclusió. 
Així mateix, promou l’ús de la 
llengua catalana en un marc 
plurilingüe com un element 
de cohesió i igualtat 
d’oportunitats. 
 
Els tres eixos bàsics sobre 
els quals s’ha de basar 
aquest model intercultural 
són: 
 
• La igualtat d’oportunitats, 
tan en l’accés com en el 
procés, i les altes 
expectatives de tots els 
alumnes, el que 
anomenaríem equitat.  
 
• El reconeixement i valor de 
la diferència com una forma 
d’igualar-nos en dignitat, però 
també de créixer i conviure 
sumant des de les 
singularitats que tots tenim. 
En aquest sentit és necessari 
promoure un currículum 
intercultural que proporcioni 
aquelles habilitats i capacitats 
que ens permeti viure i 
conviure en una societat 
plural.  
 
• Promovent un marc de 
valors i elements compartits 
que configurin també una 
identitat col·lectiva. En aquest 

COEDUCACIÓ: 
Què es la 
coeducació? 
 
La coeducació és 
l’acció educativa 
fonamentada en el 
reconeixement de 
les potencialitats i 
individualitats de 
les nenes i els 
nens, i de les noies 
i els nois, 
independentment 
del seu sexe, 
orientació 
afectivosexual, 
identitat o 
expressió de 
gènere, potenciant 
així la igualtat real 
d’oportunitats. 
La coeducació 
cerca l’eliminació 
de tota mena de 
discriminació per 
raó de gènere, 
sexe o orientació 
afectivosexual i el 
respecte de la 
diversitat de 
l’alumnat. 
 
La coeducació 
requereix un canvi 
de mirada que 
permeti revisar 
l’enfocament dels 
continguts, els 
mètodes 
d’ensenyament i 
també els aspectes 
organitzatius. 
Caldrà dissenyar 
intervencions 
socioeducatives 
que sensibilitzin 
tota la comunitat 
educativa per tal 
que es prengui 
consciència dels 
elements que 
generen 



ESCOLA COVES D’EN CIMANY                                                                                  MEMÒRIA ANUAL  2018-19 2018-19 

 
 

 
13/06/2018 
Pàg. 158 

 

cada centre.En 
primer lloc, 
definir els 
objectius 
estratègics i 
operatius que 
com a centre 
es volen 
assolir. Tot 
seguit, cal 
redactar 
aquelles 
mesures que 
afavoreixen la 
consecució 
d’aquests 
objectius i 
decidir, si pot 
ser, per 
consens. Cal 
preveure la 
normativa 
necessària per 
al seu 
compliment, 
que ha de tenir 
valor educatiu i 
efecte 
dissuasori. Les 
normes han de 
ser poques i 
clares, 
consistents i 
coherents, i 
han d’ajudar a 
entendre, 
assumir i 
reconèixer els 
límits. Han de 
ser públiques i 
conegudes per 
tothom, s’han 
de complir 
sense 
excepcions i 
s’han de revisar 
periòdicament. 
Per interioritzar 
les normes i 
vetllar pel seu 
compliment és 
important 

sentit cal remarcar allò que 
ens fa més iguals que 
diferents i promoure els 
valors i drets propis d’una 
societat democràtica. 

desigualtats per 
raó de gènere, 
sexe o orientació 
afectivosexual i, 
per tant, 
esdevinguin agents 
de transformació. 
Una bona acció 
coeducadora, tant 
en l’àmbit de 
centre com d’aula i 
entorn, és 
fonamental per 
prevenir la 
violència masclista 
o per motius 
d’orientació 
afectivosexual, 
d’identitat o 
d’expressió de 
gènere, per reduir 
conductes de risc i 
per facilitar la 
detecció prematura 
de relacions 
abusives.  

EDUACIÓ PER 
LA PAU: Què 
és l'educació 
per la pau? 
 
L’educació per la 
pau té com a 
objectiu fomentar 
una cultura de pau 
i no-violència, 
juntament amb els 
valors que fan 
possible preservar i 
millorar la vida de 
totes les persones. 
Considerem la pau 
com un estat de 
convivència en què 
les persones 
puguin establir 
entre elles 
relacions 
d’harmonia, 
formant societats 
lliures i equitatives, 
l’educació per a la 
pau està 
conformada per 
tots els valors, 
comportaments, 
pràctiques, 
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participar en la 
seva elaboració 
i debat. Per 
tant, quantes 
més persones i 
col·lectius 
diferents 
(alumnat, 
professorat, 
familiars, altres 
professionals, 
persones 
d’altres 
cultures, etc.) 
participin en 
aquest procés, 
més efectiu 
serà.  

actituds, 
sentiments i 
creences que 
acaben construint 
la pau, que esdevé 
un valor èticosocial 
per ella mateixa. 
 
L’articulació de la 
vida en comú, en 
pau i harmonia, 
requereix formació 
individual i 
col·lectiva, de 
l’evolució 
professional i la 
posada en pràctica 
d'accions 
concretes com a 
ciutadans i 
ciutadanes que 
formem part d’un 
món complex i 
globalitzat. 
La convivència és 
el valor primordial 
de tota societat 
desenvolupada 
que conrea la pau, 
és a dir, d’aquella 
societat que 
assumeix el 
conflicte com a 
oportunitat i utilitza 
el diàleg per 
resoldre les 
qüestions que es 
poden plantejar 
quotidianament.  
 
És imprescindible 
que els currículums 
de les diferents 
etapes incloguin 
transversalment i, 
a l’hora explicitin, 
els continguts 
propis de 
l’Educació per a la 
Pau, entenent-la 
com aquella que té 
la pau com a 
objectiu a l’hora 
que educa en favor 
o en pro de la pau, 
per tal de contribuir 
a la construcció 
d’una societat 
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fonamentada en 
els valors propis 
d’una cultura de 
pau. 

MEDIACIÓ i 
GESTIÓ 
POSITIVA DE 
CONFLICTES ( 
DINS DE LA 
GESTIÓ I 
RESOLUCIÓ 
DE 
CONFLICTES) 
Què entenem 
per conflictes 
lleus? 
 
Els conflictes lleus 
són un conjunt de 
conductes 
contràries a les 
normes de 
convivència del 
centre. Es tracta, 
majoritàriament, de 
conductes 
disruptives a l’aula 
i situacions de 
conflicte 
interpersonal. 
 
Els conflictes lleus 
són font de 
malestar i dificulten 
el dia a dia en el 
centre. Són 
conductes a les 
quals, sovint, cal 
dedicar molt de 
temps i d’esforços i 
que tenen efectes 
negatius sobre el 
clima relacional i 
sobre el procés 
d’ensenyament-
aprenentatge. 
Moltes d’aquestes 
conductes 
disruptives es 
poden evitar o 
minimitzar 
plantejant 
estratègies de 
gestió eficaç d’aula 
que inclouen, entre 
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altres, la 
diversificació de 
metodologies, el 
treball en equip, el 
treball per 
projectes, les 
programacions 
multinivell, etc. Així 
mateix, l’adquisició 
d’estratègies 
proactives 
possibilita que 
l’alumnat sigui 
competent per 
resoldre el conflicte 
en la seva fase 
inicial. L'objectiu 
principal d'educar 
en la gestió 
positiva de 
conflictes és 
proporcionar a 
l’alumnat les eines, 
les estratègies i les 
habilitats 
necessàries per 
entendre el 
conflicte com una 
oportunitat 
d’aprenentatge i 
gestionar-lo de 
manera 
constructiva per tal 
de transformar-lo 
eliminant els 
elements violents. 
 
En el cas que, 
malgrat les 
mesures 
preventives i 
proactives tant a 
nivell individual 
com grupal, el 
conflicte es 
produeixi o 
persisteixi, caldrà 
posar en marxa 
estratègies 
d’intervenció. En 
aquest sentit, les 
Normes 
d'organització i 
funcionament de 
centre han de 
recollir quines són 
les conductes 
considerades faltes 
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lleus i determinar 
les mesures 
correctores i 
sancionadores 
oportunes. 
Aquestes han de 
tenir un caràcter 
reparador i 
restauratiu i, 
sempre que sigui 
concordant, poden 
incloure alguna 
activitat d’utilitat 
social per al centre 
o l’entorn. 
 
D’altra banda, les 
mesures 
correctores i 
sancionadores han 
de contribuir al 
procés educatiu 
dels alumnes de 
manera que es 
vetlli per la 
protecció dels drets 
dels afectats i 
s’asseguri el 
compliment dels 
seus deures, es 
garanteixi la 
continuïtat de les 
activitats del 
centre, amb la 
mínima pertorbació 
per a l’alumnat i 
professorat, i 
s’emprin 
mecanismes de 
mediació sempre 
que sigui pertinent. 

AVALUACIÓ DE LES PRÀCTIQUES i 
POSTERIOR REFLEXIÓ EN LA 
MEMÒRIA DEL CURS I DIFUSIÓ DE 
LES BONES PRÀCTIQUES. 
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PROJECTE AQUÍ PROUBULLYING 
 

Programa d’innovació 
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JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

 

La nostra escola és un centre de màxima complexitat, situada al barri del Carmel. És 
un barri eminentment obrer, creat als anys 60 amb barraques construïdes sense cap 
mena de planificació per part de la gent que anava arribant provinent bàsicament del 
sud d’Espanya.  Als anys 70 la gent del barri, molt lluitadora, va començar a reivindicar 
una escola i un ambulatori. Va ser llavors quan es va construir l’escola, primer en 
barracons i finalment l’edifici actual. El barri ha estat sempre estigmatitzat com a 
conflictiu. 
Amb el pas dels anys les famílies que milloraven el seu estatus econòmic marxaven 
del barri, especialment la gent jove, de manera que la població del Carmel ha anat 
envellint. Fa uns anys va arribar una segona onada migratòria. Aquesta vegada 
provinent especialment del Marroc, Algèria, de l’Amèrica llatina, del Pakistan, de la 
Índia i de l’Europa de l’est. Amb l’arribada de la crisi econòmica va fer que famílies que 
no vivien al Carmel vinguessin a viure a casa de  familiars o bé relloguessin 
habitacions on viure tota la família. Això vol dir que a l’escola hi ha matrícula viva. 
Al Carmel també hi ha algunes famílies del poble gitano (ens demanen que ens referim 
a ells amb aquesta terninologia). La relació entre els diferents col·lectius no sempre és 
fàcil, tot i que no hi ha esclats importants, hi ha rebuig entre ells. 

La ràtio actual és d’uns 20 alumnes per classe. Una part d’aquests alumnes estan 
afectats emocionalment per les seves situacions familiars adverses, algunes famílies 
tenen dificultats en les necessitats més bàsiques i mostren conductes agressives, amb 
trastorns reconeguts o no, altres es mostren molt tancats, tots plegats amb moltes 
dificultats per relacionar-se entre ells i amb els adults de manera adequada. Una altra 
part d’alumnat prové d’altres països o nascuts aquí però que han crescut en famílies 
guetitzades. Al mateix temps també hi ha algunes famílies estructurades, educadores i 
participatives a l’escola. 

Entenem l’escola com una organització en la qual totes les persones que hi treballem 
tenim la mateixa importància. Tot el personal tenim un objectiu comú, i és que les 
nenes i els nens de l’escola tinguin les mateixes oportunitats que qualsevol altre infant 
de famílies o entorns afavorits, tant a nivell de recursos materials (roba, menjar, 
materials escolars al domicili, pagaments de sortides o colònies,...) com pel que fa a 
una millora permanent dels seus resultats acadèmics que els facilitarà afrontar el futur 
amb més coneixements, una personalitat madura i eines crítiques. 

El claustre està format per 17,75 jornades de mestres, i d’aquestes només 8 som 
definitives. Una gran part de la resta està en comissió de serveis i altres són interins. 
Cal dir que pràcticament tothom que arriba nova a l’escola, es fa seu el projecte 
educatiu, de manera que formem un grup força cohesionat. Això també és així perquè 
prenem les decisions col·lectivament i tenim en compte les opinions de tothom, de 
manera que totes ens sentim representades. Malgrat tot, això comporta moltes hores 
de dedicació per part de les mestres definitives de parlar amb les mestres noves i que 
aquesta cohesió d’equip sigui possible. 
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Com escola oferim una formació acadèmica de qualitat portant a la pràctica projectes 
pedagògics innovadors. Per tant, és bàsica la formació de tot l’equip, tant a nivell de 
claustre com de manera individual. 

Respectem a la diferència: tots som iguals i tots som diferents i això ens enriqueix els 
uns als altres i ens fa més tolerants com a persones. Fem un treball acurat en relació 
als valors: a través del treball de reconeixement i acceptació de les nostres emocions i 
les dels altres, d’una actitud empàtica i de respecte, estimulant les relacions positives 
no només dels infants, sinó també de tot el personal de l’escola i de les famílies. 
Donem una atenció individualitzada i estimulen la sociabilitat combinant les tutories 
individuals que faciliten els vincles i afavoreixen la confiança (intentant prevenir 
assetjament, situacions de violència escolar o familiar, o simplement sentint-se 
escoltats per part dels adults) amb les tutories grupals on poder treballar aquests i 
altres temes de manera més col·lectiva. De fet, des de fa molts anys les tutories o 
assemblees de classe han estat un eix molt important de convivència i de treball de les 
emocions i de maduració personal. A infantil es fa diàriament dins de les rutines 
matinals. A començaments de curs des de P-5 es fan sociogrames, s’analitzen 
juntament amb la psicopedagoga i es fa un treball específic segons relacions o temes 
propis de cada grup a les tutories grupals. Al mateix temps es fan les tutories 
individuals a tota la primària. 

D’altra banda treballem en xarxes socials: amb els serveis socials del Carmel i del Coll, 
amb qui fem comissions socials i establim plans de treball per millorar l’educació i els 
recursos en el marc familiar; participem activament en el projecte Interxarxes en el cas 
de famílies que depenen de molts serveis; amb Càritas amb fundacions (ADSIS, 
Fundació Glorr, Gresol, Creu Roja, ...), amb el Pla comunitari Carmel Amunt; des de fa 
dos cursos amb Minyons Escoltes i Guies de Catalunya que organitza casal d’estiu i 
des d’aquest curs un CAU pels nens i les nenes de tot el barri del Carmel els dissabtes 
al matí. El treball en xarxa ens aporta informació i col·laboració en diferents  projectes 
que enriqueixen la nostra pràctica.  

Des del curs 2014-15 ens hem transformat en Comunitat d’aprenentatge perquè es 
valorava que a l’escola hi havia molt poca participació de les famílies, i poca valoració 
del fet educatiu i que això afectava els resultats acadèmics de l’alumnat. Però 
especialment perquè el projecte Comunitat d’aprenentatge té com a finalitat la 
superació de desigualtats a partir d’estratègies per a la inclusió i la cohesió social, 
promovent les interaccions a partir d’un diàleg igualitari que redueix la conflictivitat i 
millora de la convivència amb la participació al centre educatiu de tota la comunitat 
educativa. És per tant un projecte de transformació del centre educatiu i del barri. 

 En relació al nombre total de nens i nenes de l’escola, actualment: 
  
L’alumnat que ve a l’escola, habitualment no ha anat a l’escola bressol i la gran 
majoria no entén el català. Hi ha un gruix important de famílies que no són ni 
catalanoparlants ni castellanoparlants i que quan inicien l’escolaritat no ens entenen, 
dificultant l’adaptació a P3. 

Pel que fa a l’origen de les famílies el 10,5 són del Marroc, 6% són de Bolívia, 4,5% 
són de Pakistan, 4,4% són d’Hondures, 3,3% són d’Equador, 2,7% són de Colòmbia, i 
un tant per cent petit de la Índia, Portugal, Rússia, Geòrgia,, Brasil, Suècia, França, 
Senegal, Gàmbia, Bulgària, Xile, Ucraïna, Uruguai, Algèria, Perú, Romania, República 
Dominicana, El Salvador, Mèxic, Cuba i Lituània. Hi ha alguna família del poble 
gitanode tipus marginal. 
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Pel que fa a l’educació que reben en l’àmbit familiar podem dir que a molts dels nens i 
de les nenes no els posen límits, estan moltes hores al carrer i veuen programes de 
televisió i jocs (Playstation, internet, ...), amb contingut agressiu o de tipus sexual molt 
poc adequats per la seva edat. També utilitzen els telèfons mòbils (whatssap) de 
manera poc adequada i a la nit. 
Algunes famílies tenen problemes de contenció de manera que quan no estan d’acord 
amb alguna cosa venen a l’escola de molt males maneres, creant conflictes 
importants. 
 

 La composició de la diversitat és la següent: 
 - tenen dictamen de tipus A (NEE) el 5% 
- atesos per EE el 23,8% 
- tenen pla individualitzat el 17,22% de l’alumnat de primària 
- atesos pels serveis externs (CDIAP, CSMIJ, psicòlegs, ...) el 14,48% 
- tenen dictamen de tipus B (social) el 18,44% 
- atesos pels diferents serveis socials, EAIA i fundacions benèfiques el 45,34€ 
- alumnes amb beca de menjador el 70,9% del quals 11 nens han hagut de rebre un 
  ajut suplementari per part dels serveis socials 
- nombre d’incidències greus de menjador aquest curs: 40 
- s’ha hagut d’obrir un expedient disciplinari 
- nombre de famílies que tenen un contracte específic família escola que es revisa   
  mensualment a direcció 4 
- per poder anar de colònies presentem projecte a dues fundacions i reben un ajut 
  global totes les famílies un d’específic el 32,2% 
- famílies que han rebut suport econòmic dels serveis socials per fer front a les 
  despeses escolars 8,3% 
- moltes famílies són usuàries de la targeta solidària. 
  
  
DIAGNOSI DE NECESSITATS 
  
El centre fins ara s’ha pres molt seriosament l’abordatge dels conflictes que han anat 
sortint, donant-li diverses respostes com els contractes pedagògics, la mediació...però 
ens falta un protocol d’actuació consensuat per tota la comunitat.  

Veiem que hi ha temes que no podem abordar, com és el cas de l’assetjament, ja que 
no tenim prou formació i ens resulta molt difícil de visualitzar. Pensem que en una 
escola com la nostra amb tanta complexitat, i de  de tot tipus és segur que hi ha casos 
d’assetjament i queden amagats. 

No ens havíem plantejat amb anterioritat que a primària hi haguessin casos de 
bullying. Ja fa uns anys que aquest tema és més present a la nostra societat i en 
l’àmbit específic de l’educació i, més conscienciades encara després de la formació, 
valorem la necessitat d’acordar i fer que sigui un punt recollit en els documents de 
gestió de centre.  
 

Com a escola hem viscut situacions amb infants conflictives i que ha calgut treballar 
durant un període de temps. tot i així, no ens havíem plantejat el fet que potser aquella 
situació esdevinguda podia ser bullying, fins que hem fet la formació. Necessitem 
disposar d’eines que ens ajudin a discernir què és o no és assetjament. 
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Els sociogrames de les nostres aules de vegades indiquen que alguns/es alumnes són 
rebutjats pel grup. Aquest fet ens preocupa molt i volem donar-li l’atenció correcta. 
 

L’interès declarat de les nostres famílies, ja que sovint és una de les preocupacions 
que transmeten a les reunions amb les tutores, direcció o comissions mixtes ens fa 
reafirmar-nos en la necessitat d’establir un protocol i una línia d’actuació. 
Aquest protocol hauria de començar per fixar per tothom què és el bullying donat que 
en alguna ocasió en que ha hagut un conflicte puntual entre iguals alguna família de la 
víctima ha afirmat erròniament que el seu fill o filla havia patit bullying amb la intenció 
de demanar l’expulsió de l’infant agressor. 
Les famílies mostren un important interès perquè formem i donem els recursos 
necessaris als seus infants per detectar situacions de bullying i per afrontar-les sense 
pors i gestionar respostes adequades 
 

Gràcies a la formació realitzada per unes quantes mestres del centre ens serà més 
fàcil accedir als recursos i als protocols del Departament d’Ensenyament per a la 
prevenció, detecció i intervenció davant els casos d’assetjament escolar i el posterior 
traspàs a la comunitat.  
 

Per acabar, però no per això menys important, com a mestres implicades en el 
benestar dels nostres infants ens veiem amb la necessitat i l’obligació de donar a 
aquest tema la importància que es mereix. Hem de cuidar els nostres nens i nenes, 
tant a les possibles víctimes, als possibles assetjadors i als infants que es vegin 
implicats en alguna situació de bullying. 
Hem de dotar-los de seguretat, autoestima, esperit crític, valentia, empatia,... per tal 
d’ajudar-los en el seu desenvolupament personal i emocional en un marc escolar i 
social ple de possibles situacions, on seran ells i elles que s’hi hauran d’afrontar i 
donar respostes tant de defensats com de defensors. 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS I INDICADORS 

  
Els nostres objectius específics parteixen dels objectius generals proposats pel 
Departament d’Ensenyament en l’apartat 3.1 de la Resolució ENS/881/2017 
  
 

3.1 Finalitat i objectius generals 
  
La finalitat del Programa #aquiprobullying és estimular els centres educatius a elaborar 
un projecte que ens  permeti assolir els següents objectius generals: 
  

 Sensibilitzar la comunitat escolar de la importància de prevenir i eradicar 
l'assetjament entre iguals. 

 

  Formar la comunitat escolar per tal de prevenir, detectar i intervenir davant 
possibles situacions d'assetjament entre iguals. 

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7358/1606376.pdf
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 Apoderar i implicar l'alumnat per detectar i aturar els processos d'assetjament 
escolar mitjançant accions de servei a la comunitat. 

 

 Prevenir possibles situacions d'assetjament en el centre educatiu. 

 

 Detectar, intervenir i aturar les situacions d'assetjament escolar. 

 

 3.2. Objectius específics desglossats 
 

 

Objectius Generals Objectius específics Indicadors 

Sensibilitzar la 
comunitat escolar de 
la importància de 
prevenir i eradicar 
l'assetjament entre 
iguals. 

Organitzar activitats de 
sensibilització (formació al claustre, 
formació a famílies a partir de les 
propostes acordades a la comissió 
mixta (en format xerrades/ tallers/ 
debats) Donar a conèixer a tota la 
comunitat educativa d’indicadors 
que permetin identificar situacions 
d’assetjament a l’escola fent una 
campanya de difusió adreçades al 
professorat, les famílies i l’alumnat 
del centre i conscienciar-los sobre la 
importància de prevenir, detectar i 
eradicar l’assetjament escolar. 

Nombre d’activitats de 
sensibilització 
realitzades per a cada 
un dels sectors de la 
comunitat escolar. 
-8 alumnes. CS 
-2 mestres. 
-2 famílies. 
Confecció 1 
tríptic/díptic 

Percentatge de 
participació de cada un 
dels sectors de la 
comunitat escolar en 
les activitats 
realitzades 
-alumnat 100% 
-mestres 100% 
-Famílies 10% 

Formar la comunitat 
escolar per tal de 
prevenir, detectar i 
intervenir davant 
possibles situacions 
d'assetjament entre 
iguals. 

 

Organitzar activitats formatives 
sobre l’educació emocional, gestió 
positiva dels conflictes, detecció i 
intervenció davant les situacions 
d’assetjament 

Nombre d’activitats 
formatives realitzades 
per a cada un dels 
sectors de la comunitat 
escolar. 
-alumnat mínim 2 
mensuals dins l’àrea 
d’educació en valors. 
-mestres 2 al llarg del 
curs. 

 

Percentatge de 
participació de cada un 
dels sectors de la 
comunitat escolar en 
les activitats formatives 
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realitzades 
-alumnat 95%  
-mestres 80% 

Apoderar i implicar 
l'alumnat per detectar 
i aturar els processos 
d'assetjament escolar 
mitjançant accions de 
servei a la comunitat. 

Crear els equips per la convivència, 
dotant-los d’eines i suport docent 
per a desenvolupar les seves 
funcions. 

Constitució dels equips 
mensuals i difusió al 
centre. 

Registre (llibreta) dels 
possibles conflictes o 
situacions susceptibles 
de ser considerades 
assetjament 

Prevenir possibles 
situacions 
d'assetjament en el 
centre educatiu. 

Portar a terme les actuacions 
previstes dins del projecte de 
convivència, que fan referència  a 
l’educació emocional i en valors 

Nombre d’activitats 
portades a terme a les 
aules. 
-alumnat 2 

Nombre assemblees 
de classe (resolució 
dialògica dels 
conflictes base de la 
Comunitat 
d’Aprenentatge) 
-2 assemblees al mes. 

Realitzar i analitzar els sociogrames 
al primer trimestre (i en d’altres si 
s’escau) 

Aplicació dels 
sociogrames d’aula 
100% a cada aula 

Anàlisi dels 
sociogrames. 
100% dels aplicats 

Detectar, intervenir i 
aturar les situacions 
d'assetjament escolar. 

Elaborar un protocol d’actuació  de 
detecció i intervenció davant 
situacions d’assetjament escolar. 

Elaboració del protocol 

Aplicació del protocol a 
partir del curs 2019/20 
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AVALUACIÓ INICIAL 
 

S’estan elaborant qüestionaris pels diferents sectors de comunitat: infants, mestres, 
famílies. Per detectar coneixements previs i poder establir el punt de partida abans 
d’implementar el projecte de centre. Aquestes dades es contrastaran amb les 
obtingudes un cop s’hagi implementat el projecte i serviran per a mesurar el grau 
d’assoliment dels objectius específics.  
 

S’ha valorat aplicar-los a partir de setembre donat que aquest trimestre la comissió de 
convivència ha aplicat les enquestes de la diagnosi i hem valorat que cal buscar un 
altre moment per no fer-los coincidir en el temps. 
  
 Ja està programat de poder-los aplicar a finals de setembre – principis d’octubre, per 
tal de poder iniciar el projecte i els equips per la convivència. 
 

  
 

 

 

PLANIFICACIÓ I TEMPORITZACIÓ DE LES ACTUACIONS 
 

  

  Actuacions Responsable(s) Recursos Temporització 

Sensibilitzar la 
comunitat 
educativa 

1. Constitució de la 
comissió mixta 
d’#aquíproubullyingi 
constitució equip de 
referència 
2. sensibilització 
docents (2n-3r trim 
17-18) 
3. Aplicació de 
qüestionaris de 
sensibilització.  
4. Fer xerrades 
/tallers de 
sensibilització 
adreçades a famílies, 
alumnat i docent. 
5.Fer una campanya 
de difusió i 
presentació del 

 Equip 
impulsor  

 Coordinació 
pedagògica 

 Departament 
d’orientació 

 Tutores 
(reunions inici de 
curs) 

 

● Web del 
centre 

 

● Vestíbul 
(cartellera) 

 

● Reunions 
d’inici de curs 

 

●Díptics/tríptic 

1. 14/12/2017 i 
24/1/2018 

 

2. 2n-3r trim 17-18 
 

3. Setembre 
2018 

 

4. Primer 
trimestre 

 

5. Primer 
trimestre 
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projecte de centre. 
6. Fer la formació 
específica a cicle 
superior dels equips 
per la convivència 

 

6.setembre / 
octubre  

Prevenir 
l’assetjament 

1. Organització 
d’activitats a les aules 
sobre educació 
emocional, gestió de 
conflictes… a les 
tutories. 
2. Realització de 
tutories d’aula i 
tutories individuals 
3. Organització 
d’assemblees de 
classe adreçades a 
fer resolució dialògica 
dels conflictes. 

 Tutores 

 Equip 
Impulsor 

●Material EAP  1, 2 i 3.  Tot el 
curs 

Detectar 
situacions 
d’assetjament 

1.. Creació dels 
equips per la 
convivència. 
2. Recollida a la 
llibreta, per part dels 
equips de referència, 
de situacions 
observades i 
transmeses.  
3.Anàlisi de la llibreta. 
 

  Tutores cicle 
superior 

 Equip 
impulsor 

 tutores 
d’altres cursos 
(sensibilització) 

 Alumnat de 
cicle superior 

 Equip de 
referència 

 ●Documents de 
la formació que 
recullen 
activitats 
formatives per 
l’alumnat de 
cicle superior. 
 

●La llibreta 

 1. Setembre / 
octubre 
2.Al llarg del 
curs 
3. Al llarg del 
curs 

Intervenir 
davant les 
situacions 
d’assetjament 

1. Aplicació del 
protocol 
aquíproubullying 
  

  Equip de 
referència  

 Tutores 

 Equip directiu 

 Inspectora 

 ●El Protocol  1.curs  
2018/2019 

  
AVALUACIÓ FINAL 
 

A partir dels indicadors concretats en l’apartat 3, presenteu la valoració del grau 
d’assoliment dels objectius específics del projecte.   
 

Objectius 
específics 

Indicadors Dades dels 
indicadors 

Grau d’assoliment de 
l’objectiu específic  

Organitzar activitats 
de sensibilització 
(xerrades, tallers, 

Nombre d’activitats 
de sensibilització 
realitzades per a 

2 activitats amb 
famílies 
2 activitats per 

S’han realitzat totes les 
activitats adreçades a 
l’alumnat de cicle superior 
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debats, campanyes 
de difusió, etc.) 
adreçades al 
professorat, les 
famílies i l’alumnat del 
centre per 
conscienciar-los sobre 
la importància de 
prevenir, detectar i 
eradicar l’assetjament 
escolar. 
 

cada un dels 
sectors de la 
comunitat escolar. 
-8 alumnes de cicle 
superior 
-2 mestres 
-2 famílies 
-confecció d’un 
díptic tríptic. 

a cada curs de 
3r a 6è 
1 activitat de 
presentació del 
projecte al 
claustre 

durant el primer trimestre de 
curs. A partir del segon 
trimestre l’alumnat de cinquè 
i sisè va passar per totes les 
classes a explicar quina 
funció tindrien a partir de 
llavors com a equip per la 
convivència. Aquestes 
presentacions valorem que 
donat que l’alumnat és molt 
petit cal anar-les fent petits 
recordatoris a les aules.  
A les mestres es van fer tres 
claustres adreçats a 
sensibilitzar-les. 
Tot i no tenir-ho concretat es 
va valorar molt positiu fer 
una sensibilització als 
monitors de menjador de 
cicle superior i la 
coordinadora de menjador . 
A les famílies hem pogut fer 
1 sessió de sensibilització 
específica per tractar el 
tema. Però a l’assemblea de 
comunitat també es va 
incloure el tema i es va  
parlar. D’aquesta en van 
sortir 3 famílies voluntàries 
que formaran part de la 
comissió mixta de 
l’aquíproubullying.  
Aquesta comissió mixta de 
treball estarà dins de la 
comissió de convivència.  
S’ha elaborat un dítpic que 
s’ha entregat a totes les 
famílies. 

Percentatge de 
participació de cada 
un dels sectors de 
la comunitat escolar 
en les activitats 
realitzades 

Participació de 
les famílies en 
un 10% 
Participació 
dels alumnes 
en un  100% 
Participació 
dels mestres en 
un 100% 

Tant l’alumnat i docents han 
participat en un 100% en 
totes les activitats i tasques 
referides al projecte.  
No hem aconseguit 
mobilitzar el 10% de les 
famílies, ja que només 
podem comptar amb un 
4,89% de famílies a les que 
els interessi explícitament el 
projecte. 
Proposta: Aquest és un punt 
a millorar i serà un objectiu a 
millorar cara l’any vinent. 

Organitzar activitats 
formatives sobre 
l’educació emocional, 
gestió positiva dels 
conflictes, detecció i 
intervenció davant les 

Nombre d’activitats 
formatives 
realitzades per a 
cada un dels 
sectors de la 
comunitat escolar. 

Realització 
mínima de dos 
activitats 
mensuals dins 
l’àrea 

Dins la programació 
d’educació en valors de 
cada classe s’ha portat a 
terme aquestes activitats. 
A infantil a més es fa un 
treball molt específic de 
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situacions 
d’assetjament 

d’educació en 
valors. 
Realització de 
dues activitats 
pels mestres. 

treball de les emocions. 
Les activitats de les mestres 
s’han realitzat. 

 

Percentatge de 
participació de cada 
un dels sectors de 
la comunitat escolar 
en les activitats 
formatives 
realitzades 

Assolir un 
percentatge 
d’un 100% en 
el sector 
alumnat. 
Assolir un 
percentatge 
d’un 100% en 
el sector 
mestres. 

 

El percentatge dels sectors 
s’han assolit ja que per la 
comissió era molt important 
que així fos. Si tota la 
comunitat ho visualitza com 
una cosa molt important serà 
tractat com a tal. 

Crear els equips per 
la convivència, 
dotant-los d’eines i 
suport docent per a 
desenvolupar les 
seves funcions. 

Constitució dels 
equips mensuals i 
difusió al centre. 

Constitució 
quinzenal de 
cada equip 

A partir del mes de gener els 
grups es van posar en 
funcionament després de la 
presentació del 
funcionament de l’equip a 
totes les aules.  
Es va dotar als membres de 
mocadors verds que els 
identificaven i es van 
col·locar plafons cada planta 
amb les fotografies dels 
components de l’equip i 
anaven a presentar-se per 
donar-los visibilitat. 

Registre (llibreta) 
dels possibles 
conflictes o 
situacions 
susceptibles de 
ser considerades 
assetjament 

Registre de la 
llibreta 

 

 

S’ha portat un registre de 
totes incidències que els 
infants han volgut compartir 
en alguna ocasió també ha 
participat algun adult 
(monitors). El dia del canvi 
d’equip es llegia la llibreta 
amb la mestra per a que 
l’infant que ho havia escrit 
pogués compartir com havia 
recollit la situació. 

Portar a terme les 
actuacions 
previstes dins del 
projecte de 
convivència, que 
fan referència  a 
l’educació 
emocional i en 
valors 

Nombre 
d’activitats 
portades a terme 
a les aules. 
-alumnat 2 

 

S’han realitzat les activitats 

Nombre 
assemblees de 
classe (resolució 
dialògica dels 
conflictes base de 
la Comunitat 
d’Aprenentatge) 
-2 assemblees al 

 

Dins de cada tutoria es 
venen realitzant 
habitualment assemblees de 
classe que ajuden a resoldre 
els conflictes que es puguin 
generar .  
Les tertúlies dialògiques 
literàries faciliten que també 
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mes. es comparteixin situacions 
de tipus emocionals. 
L’escola també té un acord 
al que sempre s’han de 
resoldre els conflictes 
prioritàriament per poder 
realitzar les classes en un 
ambient de bona 
convivència. 

Realitzar i analitzar 
els sociogrames al 
primer trimestre (i 
en d’altres si 
s’escau) 

Aplicació dels 
sociogrames 
d’aula 
100% a cada aula 

Aplicació  en 
un 100% de 
les aules des 
de P5 

S’han aplicat a totes les 
classes 

Anàlisi dels 
sociogrames. 
100% dels 
aplicats 

Anàlisi del 
100% dels 
sociogrames 
aplicats. 

S’han analitzat i es va fer un 
claustre perquè tot el 
professorat en tingui 
coneixement de la xarxa de 
relacions que existeix a cada 
aula i dels lideratges (tant 
positius com a negatius) que 
s’estableixen entre l’alumnat. 

Elaborar un protocol 
d’actuació  de 
detecció i 
intervenció davant 
situacions 
d’assetjament 
escolar. 

Elaboració del 
protocol 
d’actuació 

Revisió del 
protocol 
d’actuació per 
acordar-la 

Les mestres de l’equip van 
fer una lectura exhaustiva 
del protocol i es va decidir la 
millora manera de portar-ho 
a terme a la nostra escola. 

Aplicació del 
protocol a partir 
del curs 2019/20 

Aplicacions  Tot i que l’aplicació del 
protocol es contemplava 
començar-la el proper curs, 
enguany hem hagut d’obrir 
protocol d’assetjament i fer 
actuacions. 
Això ens ha permès veure 
com haurem d’actuar en 
futures situacions 
d’assetjament. 
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ANNEX 14: Acta claustre intervenció acords.   

CLAUSTRE ORDINARI  

Data: 2 de maig de 2019  

Hora: 13h a 14h 

 

Assistents:  

Ivana Redondo Pilar Cases  

Neus Anglada Berta Llucià  

Miquel Guiu Montserrat Villalón 

Cristina Grau Mireia Vallverdú 

Cristina Garcia Montse Sánchez 

Olga Cruz Albert Leal  

Marta Gaspa Lluïsa Pérez 

Mónica Caudet Susana Muñoz 

Mónica Ferrer Anna de Lara 

Rosalina Barbosa Marta Domínguez 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Escola inclusiva 

2. Altres temes 

 

L’equip d'educació especial, la Marta, la Susana, la Berta i la Neus expliquen on 

podem trobar el decret d’inclusiva: DECRET DE L’ATENCIÓ EDUCATIVA A 

L’ALUMNAT EN EL MARC D’UN SISTEMA EDUCATIU INCLUSIU, des de quan 
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està en vigor i expliquen que com que llegir-ho així en claustre seria molt feixuc, 

han preparat una dinàmica.  

Proposen un cas pràctic i ens fan agrupar-nos per grups per debatre. 

A partir d'aquí establim mesures d’actuació i amb l’ajuda de les d’ee anem 

dibuixant una piràmide. Són les mesures i suports planificats en diferents graus 

d’intensitat: intensius, addicionals i universals.  

Ens expliquen en grans trets que suposa l’aplicació d’aquest decret i ens adjunten 

uns documents clarificadors (adjunt). S’obre debat al claustre i s’exposen les 

visions particulars dels membres i anem construint entre totes el projecte que és el 

Coves d’en Cimany, en general la visió que tenim és que es un centre força 

inclusiu.  

També es passa uns articles sobre inclusió i es convida a tothom a llegir-los.  

 

La directora La secretària 

 

Neus Anglada Mónica Caudet 
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ANNEX 15: Festa de la Castanyada. Cantarelles i exposició de 

projectes.  

CANTARELLES I JOCS DE FALDA A P3 

 

L’alumnat de 6è dins de l’àrea d’ed.física va fer un intercanvi de 

coneixements socials i culturals de grans a petits, preparant unes 

cantarelles i jocs de falda per als nens i les nenes de p3. 

 

Van haver de tenir cura del llenguatge oral  i corporal i de la 

pronunciació.  

 

Els més grans, a canvi, van quedar encantats de rebre una resposta 

tan càlida per part dels petits. 

 

Tots plegats van gaudir d’una bona estona. 

 

 

http://www.covesdencimany.com/gestor/wp-content/uploads/2018/12/20181214_103742.jpg


ESCOLA COVES D’EN CIMANY                                                                                  MEMÒRIA ANUAL  2018-19 2018-19 

 
 

 
13/06/2018 
Pàg. 179 

 

 

 

 

 

http://www.covesdencimany.com/gestor/wp-content/uploads/2018/12/20181214_103517.jpg
http://www.covesdencimany.com/gestor/wp-content/uploads/2018/12/20181214_103135.jpg
http://www.covesdencimany.com/gestor/wp-content/uploads/2018/12/20181214_102650.jpg
http://www.covesdencimany.com/gestor/wp-content/uploads/2018/12/20181214_102624.jpg


ESCOLA COVES D’EN CIMANY                                                                                  MEMÒRIA ANUAL  2018-19 2018-19 

 
 

 
13/06/2018 
Pàg. 180 

 

 

 

 

 

http://www.covesdencimany.com/gestor/wp-content/uploads/2018/12/20181214_102351.jpg
http://www.covesdencimany.com/gestor/wp-content/uploads/2018/12/20181214_102312.jpg
http://www.covesdencimany.com/gestor/wp-content/uploads/2018/12/20181214_101639.jpg

