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1. DIAGNÒSTIC INICIAL. Principals conclusions extretes de la memòria 2020-2021.

Ens trobam amb una realitat social en la que tenim molt present l’epidèmia i restriccions de covid-19 i al mateix temps
amb una situació d’obertura social i entrada al que s’anomena “nova normalitat” sense saber exactament el que podrem
fer durant tot el curs. Organitzam el curs escolar amb les instruccions de la conselleria per tal de poder treballar el més
segur possible, sanitariament parlant, però també tenint present l’acompanyament emocional de l’alumnat.

Com equip de mestres, de claustre, som conscients de la necessitat de treballar en xarxa per tal d’arribar a totes les
famílies i a tota la comunitat educativa. Som conscients que la bretxa social agreuja les diferències i el nivell
d’aprenentatge el què des d’una escola pública no es pot permetre. També ho podem constatar en el seguiment que
realitzam a l’alumnat tant a les sessions d’avaluació, a les reunions d’equip educatiu i a les sessions de CCP. Per això
tenim com a objectius la coordinació en programes de centre, prioritzar continguts bàsics i mínims, passar les proves de
mínims durant el segon trimestre i les proves IAQSE pel nostre compte si des de la Conselleria d’Educació no ho realitzen.
Serà la CCP qui determini a quin grups,  quan i com es passen aquestes proves oits prèviament els cicles pertinents.

Com a únic centre escolar hem de treballar perquè cadascú i cadascuna arribi a assolir les competències claus que ens
mana la normativa educativa, a més de treballar l’autonomia en l’aprenentatge, també cal tenir present que s’ha de
potenciar el treball de l’esforç, perquè consideram que constitueix una de les parts fonamental per obtenir un major
rendiment i els aidarà a ampliar les capacitats que cada un tenen. Treballar l’esforç, és treballar el compromís individual
en el seu propi procés d’aprenentatge, però tampoc hem d’oblidar la necessitat de treballar i aprendre cooperativament.
Actualment les propostes d’organització d’aprenentatge es basen amb un aprenentatge col.lectiu, per necessitat social i
econòmic.

Som conscients que a l’escola no podem treballar aquests aspectes sense tenir present la comunitat educativa,
bàsicament les famílies. L'entorn familiar és clau i bàsic pel desenvolupament humà, personal i també curricular de
l’infant. Amb això no volem delegar en cap moment la responsabilitat d’aprenentatge de l'alumnat, sinó més bé considerar
i fer visible que sense la cooperació Escola-Família i la confiança mútua no podrem aconseguir aquests objectius.

Cal dir que a la PGA 2021-22, trobam en detall l’organització dels equips de mestres relacionats amb programes de centre.
Això és dóna per la necessitat de tenir tancats aquests grups per la mobilitat dels equips de mestres i per projecte de
centre que tenim aprovat.



Les propostes de millora de la Memòria del curs 2020-2021 són:

1-Millora del rendiment acadèmic i PROPOSTES per a la seva millora:

-Fer el seguiment específic de l’alumnat repetidor que ha de fer canvi d’etapa, de les àrees més dificultat, (Veure resultats
proves mínims).
-Organitzar reunions mensuals d’equip docent per realitzar sessions d'observació i avaluació.
-Potenciar desdoblaments per tal de poder reduir les ràtios i treballar més competencialment.
-Coordinar amb els serveis externs que gestionen les beques, les tasques que s’ha de prioritzar amb l’alumnat.
-Realitzar i passar les proves a nivell de centre. IAQSE
-Actualitzar i revisar les graelles d’avaluació dels diferents espais.

2-Objectius de l’àmbit pedagògic, organitzatiu i de gestió.

-Formació específica de l’Equip Impulsor: participar a les reunions de Conselleria.
-Revisar i actualitzar espais i materials. Formació acompanyament respectuós, creant tres grups de feina coordinats per
mestres diferents: projectes i espais exteriors, matemàtiques i llengües.
-Organitzar els cicles perquè cada mestre sigui responsable d'un espai/ambient.
-Preparar els espais exteriors amb criteris de sostenibilitat i energia renovable. Organitzar tallers amb famílies i entitats,
per tal de completar els espais tenint present els criteris i projecte d’escola. Material reciclat, energia renovables…
-Plantejar la possibilitat de fer tallers d’informàtica en petit grup i emprar eines digitals per realitzar presentació de
treballs, projectes, etc.
- Reactivar el document amb la informació dels especialistes (al gestib) per a les tutories individuals amb els pares.
-Seguir en el programa de Centres Ecoambientals i de Cooperació i Solidaritat.



-Organitzar els espais exteriors tenint present la mirada de gènere i els diferents interessos dels nins i nines.
-Formació a centres: Documentar processos d’aprenentatge de matemàtiques.
-Aplicar el Pla de convivència i coeducació.

3- En l’àmbit de gestió (econòmica, d'espais, de recursos,.. .
-Aprofitar tots els espais interiors i exteriors per treballar pedagogicament totes les àrees curriculars.
-Ampliació d’espais per poder emprar com a menjador, música, taller d’anglès i recuperar l’aula de Psicomotricitat.
-Agilitzar la documentació de centre emprant l’eina GESTIB. Quadern del mestre, graelles compartides,
programacions...tutorials d’ús del GESTIB.

2. OBJECTIUS  ESPECÍFICS PER AL CURS 21-22

-Millorar, si cal, els resultats acadèmics. Posar el punt i la incidència als continguts amb més dificultat.

-Organitzar els espais, currículum, i acompanyament dels mestres per tal d’assegurar que l’alumnat estigui atès
emocionalment i curricularment. Formació permanent de l’equip docent.

-Assegurar una coordinació amb entitats, Apima i ajuntament per millorar l’ambient de convivència i d'aprenentatge
curriculars.

-Consolidar programes i tallers amb entitats externes per tal de afiançar els continguts curriculars.

-Organitzar la documentació tant de gestió com curricular emprant l’eina GESTIB.

La contextualització de les propostes de millora i els objectius realitzades pels cicles i especialisters són:



Cicle i/o especialistes Propostes i objectius específics

Infantil 1- Treballar els conceptes matemàtics i lectoescriptura mitjançant agrupaments reduïts
per tal de poder oferir una atenció més individualitzada.
2- Treballar l’expressió i comprensió oral a través de tallers d’audició i llenguatge.
3- Conscienciar les famílies de la importància de treballar conjuntament família-escola,
oferint-los estratègies i pautes a través de xerrades i/o conferències.

!r cicle 1- Organitzar els ambients amb microespais treballant les competències del currículum.
Fent propostes que impliquin material manipulatiu i multinivell.
2- Implicar les famílies, el màxim possible, segons la normativa COVID, per participar
activament al projecte educatiu.
3- Introduir als ambients algun microespai d’ordinador.
4- Establir reunions de cicle el dimarts quan no hi hagi claustre o CCP.
5- Realitzar un taller de fonologia i de matemàtiques una vegada a la setmana a tots els
cursos.
6- Fer un taller d’hort setmanalment.
7- Utilitzar els diferents espais per fer l’acollida, així com altres tipus d’activitats i els
moments de tutoria.
8- Fer almenys una sortida trimestral per curs.
9- Fomentar la lectura a través de el préstec de llibres i el carnet lector.

2n cicle 1-Treballar  els  diferents continguts de manera interdisciplinar, manipulativa i lúdica.
2-Fomentar l’autonomia i aprofundir els continguts treballats a llengües de manera



manipulativa.
3- Reflexionar i prendre consciència del seu propi procés d'aprenentatge.
4- Adquirir a través de les capses didàctiques autonomia , responsabilitat i cura del
material.
5- Conèixer i emprar adequadament les diferents tipologies textuals.
6- Treballar de manera autònoma mitjançant microespais d’aula  i de  tallers.

Llengua estrangera 1- Posar en marxa una mini-biblioteca en llengua anglesa adaptada a cada nivell.
2- Revisar amb cura els llibres de la biblioteca de l’aula d’anglès i valorar l’adquisició de
nou material (des de contes per als més petits als gèneres més adients per al segon
cicle).
3- Impulsar les activitats orals en llengua anglesa basades en situacions quotidianes
dels infants.
4- Fer noves capses didàctiques per treballar diversos aspectes de la llengua.
5- Iniciar la participació programa ERASMUS.

Educació Física 1- Fer una sessió setmanal de psicomotricitat de 1’5 hores, tots els curs d’educació
infantil.
2- Fer una sessió d’educació física de base per dur a terme el projecte de Visió i
aprenentatge. (Infantil)
3- Recuperar el taller de Joc i moviment. (Infantil i primer cicle).
4- Seguir amb les sortides per l'entorn durant el primer trimestre.

Música 1- Poder tenir un espai propi com l’aula de música, per poder disposar de tots els racons



de treball ja muntats, i no haver de rotar per les aules transportant el material.
2- Seguir fent el treball de recerca sobre el grup i la peça musical elegida pel grup
bimbolla.
3- Organitzar els tallers musicals relacionats amb les activitats complementàries.
4- Organitzar tallers de música tradicional. (Viu la cultura)
5- Organitzar taller de batucada. ( Lluís Segura).

3. MESURES PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS. Indicadors que farem servir per mesurar si l’objectiu s’assoleix, Actuacions,
mesures que es prendran per poder assolir l'objectiu (amb temporalització si escau) i Responsables de dur a terme les
accions.

A) Millora del rendiment acadèmic.

OBJECTIUS INDICADORS ACTUACIONS RESPONSABLE TEMPORALITZACIÓ

Realitzar
seguiment
resultats
acadèmics
per tal de
millorar i
afiançar
aprenentatge
bàsics

● Millora als
continguts
mínims.

● Comparativa
amb les
proves de
mínims del
curs 20-21

● Actualitzar i
revisar les
graelles
d’avaluació

● Passar proves
mínims

● Passar proves

● Cap
d’estudis.

● Coordinador
es de cicle.

2n trimestre.
Mínims

3r trimestre. IAQSE



IAQSE
● Coordinar

amb els
serveis
externs que
gestionen les
beques, les
tasques que
s’ha de
prioritzar
amb
l’alumnat.

● Fer el
seguiment
específic de
l’alumnat
repetidor

● Tutories

Tot el curs escolar

Organitzar
reunions
mensuals
d’equip
docent per
realitzar
sessions
d'observació i
avaluació.

● Nº de
reunions
realitzades.
Actes.

● Convocatòrie
s de les
reunions.

● Cap
d’estudis.

● Coordinador
es de cicle.

Durant tot el curs
escolar.

Potenciar
desdoblament
s per tal de
poder reduir
les ràtios i

● Nombre de
desdoblame
nts realitzats.

● Organitzar
desdoblamen
ts als grups
on el nivell
sigui més

● Cap d’estudis 1r trimestre i revisió
a final de trimestre.



treballar més
competencial
ment.

preocupant.
● Tenir present

el perfil de
l’alumnat del
grup.

B) En l’àmbit pedagògic

OBJECTIUS INDICADORS ACTUACIONS RESPONSABLE TEMPORALITZACIÓ

Consolidar el
projecte de
centre i
d’Innovació
conjuntament
amb el Servei i
assessoramen
t de PMT

● Assistència a
les reunions
convocades
des del
Servei.

● Reunions
realitzades
de   l’equip
impulsor.

● Participar en
les reunions
convocades.

● Revisar la
composició
de l’equip
impulsor.

Coordinador.
ED

Mensualment.

-Revisar i
actualitzar
espai i
materials.
Formació
acompanyam
ent
respectuós,
creant tres
grups de feina
coordinats
per mestres
diferents:
projectes i

● Espais
organitzats
per poder fer
els
desdoblame
nts.

● Material
preparat per
atendre a la
diversitat de
l’alumnat.

● Mestre
responsable
de cada

● Tenir els
espais per
poder fer
desdoblamen
t.

● Tenir els
espais i
material
preparats per
poder
atendre a tot
l’alumnat.

● Anomenar un
mestre

Cap d’estudis.
Coordinadores de
cicle.

Primer trimestre.



espais
exteriors,
matemàtiques
i llengües

espai/ambie
nt

● Organització
proposada a
la PGA

responsable
d’espai/ambie
nt.

● Graelles on es
recull
l’organització.

Aprofitar els
espais
exteriors i
equipaments
esportius del
voltant de
l’escola amb el
suport de
l’ajuntament.

● Distribució
d’espais i
grups
bimbolla.

● Organitzar
els espais
exteriors
perquè tots
els grups
bimbolla hi
puguin tenir
accés .

● Emprar pista
de tenis,
aparcament i
pavelló
municipal

Comissió d’espais
exteriors.

Comissió
permanent del
Consell Escolar

Inici de curs.

Seguiment durant
tot el curs.

Organitzar els
espais
exteriors
tenint present
la mirada de
gènere i els
diferents
interessos
dels nins i
nines i
preparar els
espais
exteriors amb

● Canvi i
modificació
dels espais
exteriors.

● Material nou
que s’ha
incorporat
als espais.

● Introduir
material
divers per tal
de millorar la
convivència
als espais
exteriors.

● Organitzar
els espais
exteriors com
espais
d’aprenentatg
e.

Coordinador de la
comissió d’espais
exteriors.

Comissió d’espais
exteriors.



criteris de
sostenibilitat i
energia
renovable

● Aplicació de
la normativa
de la llei
d’Igualtat.

Consolidar la
participació
en el
programa de
centres
ecoambiental
s.

● Sortides per
l’entorn

● Visites a
entitats
col.laborador
es

● Número de
tallers
organitzats.

● Número de
reunions
realitzades

● Posada en
marxa i
compliment
de l’horari
d’espais
exteriors.
Espai Josep
Roig, Hort,
Galliner...

● Crear la
composició
de la
comissió.

● Organitzar
tallers a tots
els nivells

● Organitzar
horaris espais
exterior.

● Coordinar
activitats
ecoambiental
s.

● Visitar
entitats que
treballin
aspectes
ecoambiental
s,

● Reduir les
fotocòpies.

● Donar els
informes
digitalment.
(Només
imprimir els
que les
famílies no
tenguin

Coordinador
Centres
Ecoambientals.

Inici de curs

Trimestralment



accés)

Consolidar
l‘ús dels
espais
exteriors amb
criteris de
sostenibilitat,
energia
renovable i
criteris
d’igualtat.
Mirada de
gènere.

● Aula exterior
d’experiment
ació.

● Microespais
a l’espai
Josep Roig

● Emprar els
espais
exterior en
criteris
pedagògics i
treballar totes
les àrees
curriculars.

● Completar en
diferents
microespais
l’Espai Josep
Roig.

Coordinador
Comissió
ecoambiental.

Durant tot el curs

Consolidar  i
seguir
participant de
la Xarxa de
Centres
Solidaris.

● Número de
reunions .

● Número de
tallers.

● Organitzar
tallers
relacionats en
temes de
cooperació.

● Coordinar
amb
l’ajuntament
les activitats
del Fons
Mallorquí de
Solidaritat.

Cap d’estudis
Coordinadores

Durant el 2n
trimestre

Reduir la
bretxa digital
entre
alumnat i
millorar la
competència

● % augment
d
‘instruments
informatics.
Chromebook

● Reduir la
bretxa
tecnològica i
la limitació de
les seves

Coordinadora TIC

Permanent  del
Consell Escolar.
Apima

Durant tot el curs



digital de
l’alumnat. ● % d’activitats

realitzades
amb els
chromebook
s per part
dels
alumnes.

conseqüèncie
s.

● Desenvolupar,
organitzar i
ofertar
recursos i
estratègies
per a
l’assoliment
de la
competència
digital.

Participar en
la Formació
de centre

● % de
participants.

● Documentaci
ó feta i
organitzada

● Documentar
procesos
matemàtics.

Coordinadora de
Formació

Coordinadora de
Projecte d’Innovació

2n i 3r trimestre

Participar a la
formació de
GESTIB i
IBSTEAM

● Participació
a les
activitats
formatives

● % de mestres
participants

● Fomentar la
participació
del
professorat.

Secretària ED Segons
convocatòria

Millorar el
seguiment de
l’avaluació de
l’alumnat.

● Assistència
de ED a les
sessions
d’avaluació.

● Revisió CCP
● Execució de

les propostes

● Documentar
l'anàlisi dels
resultats de
l’avaluació.

● Seguiment
per la CCP
dels resultats.

Equip directiu

Sessions
d’avaluació
trimestrals i CCP



de millora. ● Fer el
seguiment de
les propostes
de millora.

C) Àmbit Emocional

OBJECTIUS INDICADORS ACTUACIONS RESPONSABLE TEMPORALITZACIÓ

Formació dels
equips de
mestres  en
acompanyam
ent
respectuós.
Treballar
l’actitud del
mestre per tal
de realitzar un
acompanyam
ent tranquil i
respectuós de
tot l'alumnat

● Revisió del
protocol de
rol de mestre

● Tallers
dirigits als
equips de
mestres

● Mindfulness
● Hora de

tutoria.

● Aplicar
l’escala de
provenció,
treballar la
cohesió de
grup i el
vincle
emocional
positiu

● Respectar els
horaris de
relaxació,
mindfulness i
de tutoria.

Cap d’estudi

Tutores i tutors

Diàriament

Organitzar
propostes de
tallers per
treballar
l’educació
emocional.

● Tallers
específics.

● VIU LA
CULTURA

● % Activitats
de cohesió
grupal.

● Durant la
tutoria
realitzar
activitats de
cohesió de
grup.

Tutors
PTSC
Orientador

Durant tot el curs

Treballar
l’educació
emocional

● Nombre
d’incidències
i/o conflictes

● Tenir present
que la
primera mitja

Cap d’estudis
Coordinadores de
cicle

Diàriament.



transversalme
nt

de grup
● % de

reducció de
conflictes

hora
d’entrada s’ha
de treballar
aquests
aspectes.

Tutors i tutors.

Àmbit orientació  (atenció diversitat , suports etc.)

OBJECTIUS INDICADORS ACTUACIONS RESPONSABLE TEMPORALITZACIÓ

Reorganitzar
el treball en
petit grup per
tal
d'aprofundir
en l'expressió i
comprensió
oral i
l’expressió
escrita .

● % horari
treballats.

● Resultats
acadèmics

● Desdoblamen
t específic.

● Material
adaptat.

● Material per
realitzar
audicions.

Cap d’estudis

Orientadora

AL  i PT

Tutories

Durant tot el curs.

Organitzar
tallers de jocs
oral per tal de
treballar el
català com a
llengua
vehicular i de
joc.

● Nombre  de
tallers fets.

● Tallers

● Realitzar
tallers
d’oralitat.
Glosat

Cap d’estudis.
Coordinadores de
1r i 2n cicle.

2n trimestre.
Sant Antoni

Acollir
lingüísticamen
t i
emocionalme
nt l’alumnat
nouvingut

● Horari
adaptat a
l’alumnat
nouvingut.

● Organitzar
suport
lingüístic
específic.

● Anomenar
tutor/a

Cap d’estudis
AL

A l’inici de
l'escolarització de
l’alumnat.



lingüístic
entre iguals.

Aconseguir
que totes les
famílies
participin a
les reunions
de grup i de
les tutories.

● % assistència
a les
reunions i
tutories.

● Pautar la
informació de
l’escola
perquè arribi
a totes les
famílies.

Tutories.

PTSC

Durant tot el curs.

Realitzar
reunions de la
Xarxa
Socioeducativ
a

● Reunions
trimestrals

● Organitzar
reunions amb
Serveis
Socials,
Sanitat i
Pediatria,
Educadora
Social, PTSC,
i Policia Tutor

Orientador
PTSC

Trimestralment

Àmbit organitzatiu i institucional.

OBJECTIUS INDICADORS ACTUACIONS RESPONSABLE TEMPORALITZACIÓ

Realitzar
reunions de
coordinació
en diferents
entitats i
administracio
ns

● Nombre de
reunions
realitzades
de les
diferents
comissions.

● Nombre
d’acords
executats .

● Realitzar
reunions de
coordinació
amb APIMA,
Ajuntament.

● Coordinar
activitats
amb la Casa
del Pare
Ginard.

● Coordinar

Directora

Cap d’estudis.

Cada Trimestre

Principi de curs



activitats
amb
Conselleria
competent en
matèria de
Medi Ambient

Coordinador
Projecte
Ecoambiental

Trimestralment-

Realitzar
claustres
pedagògics.
Presentació
de mate
rial

● Dimarts de
les 12.30/13.30

● Nombre de
claustres
realitzats

● Organitzar
claustres
pedagògics
per presentar
material dels
espais.

● Revisar els
protocols de
rol de mestre.

Cap d’estudis.

Mestre responsable
de l’espai/ambient.

Quinzenalment.

Reunions de
coordinació
amb entitats,
APIMA i
Ajuntament,
empresa
gestora dels
serveis
escolars...

● Nº de
reunions
realitzades.

● Organitzar
reunions amb
comissions de
consell
escolar.

Directora Trimestralment. ( a
part del consell
escolar si cal)

Organitzar
trobades
pedagògiques
amb les
famílies i
portes
obertes.

● N de
trobades.

● %
participació
de les
famílies.

● Organitzar
trobades
temàtiques.

● Enquesta a
les famílies.

CCP 1r trimestre

2n trimestre



4. ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE.

4.1 Calendari



4.2 Horari general del centre curs 2021-2022

HORARI ACTIVITAT

7h - 9 h Escola matinera

9-12’30h
9-14 h els divendres, setembre i juny

Activitat lectiva

12'30/14'30h
14-16h els divendres, setembre i juny

Servei de menjador

14'30-16h
Mesos d'octubre a maig, excepte divendres

Activitat lectiva

12'30-13'45 de dilluns a dijous Permanència dels mestres

4.3 Criteris elaboració del horaris alumnat i professorat . Organització del professorat.

Els tutors i tutores fan l’acollida al seu grup de referència de 9-9.30 (protocol) diàriament. Tutoria de grup es realitza
generalment la darrera sessió de divendres, s’aplica l’escala de provenció per tal de treballar la inclusió de tot l’alumnat
d’un mateix nivell/aula, els valors d’empatia, assertivitat, cohesió de grup.



SUPORTS GENERALS

Aquests suports s’organitzen segons el perfil de l’alumnat i els dictàmens que hi ha a cada grup. Durant el primer
trimestre es realitzen els següents suports. A les sessions de la 1a avaluació s’avaluarà la possibilitat o no de canviar-los
segons les necessitats del grup.
-A infantil es desdobla cada grup per tal de poder realitzar les propostes d’una manera més adaptada a cada infant i
poder realitzar el seguiment i l’observació que necessita l’alumnat.

1r Cicle
1r
Dimarts després del pati una sessió a projectes.
Dimecres suport de la tutora a taller de fonologia.
Divendres la tutora fa suport a l’especialista d’Educació Física. També reben suport durant el sessió d’hort.

2n A
Dimecres suport PT una sessió. Suport Educació Física.
Dijous suport AL una sessió.
Divendres després de pati suport a hort i anglès com auxiliar de conversa.

2n B
Dilluns suport a projecte.
Dimecres suport a Educació Física.
Dijous suport AL una sessió.
Divendres suport a llengües.

3r
Dilluns suport AL a taller de llengua castellana depenent de l’activitat es fa desdoblament del grup.
Dimecres el tutor fa suport als especialistes d'anglès (el tutor fa d’auxiliar de conversa) i Educació Física.
Dijous la PT fa suport a taller de matemàtiques i projecte.



2n CICLE

MATEMÀTIQUES

Els tutors i tutores faran suport al taller de matemàtiques. Na Francisca Barceló duu el taller i coordinarà la programació
de matemàtiques.

LLENGUA ANGLESA

5è. Es farà suport i/o desdoblament amb el tutor. Ho coordinarà el mestre especialista d’anglès.

4t A I B. El mestre tutor estarà a l’espai amb el seu grup.

6è. No cal suport. Les tutores realitzaran suport a 5è llengua catalana i castellana.

EDUCACIÓ  FÍSICA

Els tutors i tutores faran suport a totes les sessions d’Educació Física.

Organització Espai 9-9.30h (Pla de Contingència 21-22)
Les entrades de l’alumnat es realitzarà per les diferents entrades de l’edifici de primària i infantil, així com es detalla a
aquest quadre següent.
El mestre tutor dels grups que tenen l’entrada per l’espai del tennis serà l’encarregat /da d’obrir l’espai, tant l’entrada per
la zona de l’hort com la porta d’entrada de l’aparcament de cot

L’alumnat d’infantil també entrarà escalonadament. Serà l’equip d’infantil qui determinarà la unificació horària de les
entrades i sortides, per tal de poder consolidar les entrades relaxades durant tot el curs escolar.



Curs Espai
Entrada

9-9.30

Aula/Esp
ai de

referència

Aforament Alum
nat x
cicle
s

Observacions:

A cada espai hi ha d'haver senyalitzat d’alguna manera (o/i amb
material) el lloc on s’ha de fer el cercles d’entrada i conversa...

4t
infan
til

9/9.15 Creart 20

57
Estora

5è
infan
til

9/9.15 Construc
cions

17 Estora i coixins

6è
infan
til

9/9.15h Món de
paraules

20 Estora i coixins

1r Zona pati
gran
devora
hort

Món de
paraules
primària

13
alumnes

Rotllana amb troncs

2n A Zona
tennis

Creart 15
alumnes

Rotllana amb cercles petits de diferents colors.

2n B Zona
tennis

Matemàti
ques

15
alumnes

Rotllana amb cercles petits de diferents colors.

3r Zona pati
gran jocs
motrius.

Investigac
ió

23
alumnes

Rotllana amb rodes.

4t A Zona
enmig
pati gran

Construcc
ions
Primària

14
alumnes

Rotllana amb troncs.
(preparar-ho)



4t B Zona
arener
pati gran

Medi 15
alumnes

Rotllana amb rodes.
(preparar-ho)

5è Zona
esquerra
pati
d’enmig

Aula
Anglès

22
alumnes

.

Rotllana amb troncs.
(preparar-ho)

6è A
Arener
pati
d’enmig.
(dreta)

Matemàti
ques II

13
alumnes

Bancs de fusta sense barana de l’espai de psicomotricitat.
Millor si sempre poden estar a l’exterior. (Muntar i desmuntar arriba
a ser un inconvenient).

6è B

Zona
pendent
accés al
pati
d’infantil.
(Visió i
aprenent
atge)

Llengua II 14
alumnes

Bancs de fusta sense barana de l’espai de psicomotricitat.
Millor si sempre poden estar a l’exterior. (Muntar i desmuntar arriba
a ser un inconvenient).

MATERIAL per poder fer entrades relaxades. 9-9.30h

Per tal de poder fer l’assemblea i/o trobada als espais exteriors ens manca el següent material:

-Trons de fusta: 70 unitats. ( Pot ser altre material que pugui estar a l’exterior sense haver-ho de raconar diàriament.)

-Bancs per a 20 persones. Poden ser els de la sala de psicomotricitat i les taules de menjador. Serà la zona de
berenar pel grup que li toqui estar a aquest espai..

-Cercles petits de diferents colors, 30 (pels grups que fan l'acollida a la pista de tennis). És un material bo de treure i
arraconar, i que siguin petits i de diferents colors multiplica la possibilitat d'utilitzar-los per les dinàmiques de grup a
l'acollida.



-Estoretes (pels grups que fan l'acollida a la pista de tennis), per a utilitzar els dies de roada i poder seure.

RESPONSABLE  ESPAIS/AMBIENTS

Funcions del mestre encarregat:

-Assegurar que el material curricular estigui ordenat.
-Organitzar que el material curricular ha d’estar a l’abast de l'infant.
-Conèixer i revisar, si cal, el protocol de l’espai/ambient.
-Coordinar la compra de material nou si és necessari. El material que hi ha a cada espai ha de cubrir el currículum de
l’àrea.
-Coordinar la programació de l’espai/ambient.

INFANTIL

ESPAI RESPONSABLE

ESPAI EXTERIOR MÉLANY / XISCA COLL

MATEMÀTIQUES CATI VALLESPIR

MÓN DE PARAULES MARGA

CONSTRUCCIÓ ARIADNA



CREART ANTÒNIA

INVESTIGACIÓ TOTES

PASSADÍS TOTES

PRIMÀRIA

CICLE ESPAI RESPONSABLE

1R CICLE

MATEMÀTIQUES I SANDRA/BOVER

MÓN DE PARAULES ALBA/ELISABET

CREART LEILA

INVESTIGACIÓ ANTONI BENNASAR

2N CICLE

MATEMÀTIQUES II FRANCISCA BARCELÓ

LLENGUA II BÀRBARA FLORIT / CATALINA TORRENS

MEDI Mª ANTÒNIA FIOL

CONSTRUCCIÓ LLUÏSA ESTEVE

MENJADOR / 5È TOMEU OLIVER

HORT MARGA CRESPÍ/CATI BAUZÀ



ESCOLA

GALLINER MARGA CRESPÍ

ESPAI JOSEP ROIG FRANCESC DE BORJA FERRER/

AULA PSICOMOTRICITAT/MENJADOR CATI BAUZÀ/COMENSALS

RESPONSABLE PROJECTES DE CENTRE

PROJECTE RESPONSABLES EQUIP DE FEINA

PLA DE LECTURA BÀRBARA FLORIT
ELISABET
LEILA
MARGA LLINÀS
ALBA

PROCESSOS MATEMÀTICS
FRANCISCA  BARCELÓ I M ANTÒNIA 2N CICLE

CATALINA BOVER.   INFANTIL I PRIMER CICLE

ANTÒNIA  FERRIOL
TOMEU OLIVER
TONI BENNASAR
COLOMA
ELISABET

PROCESSOS LINGÜÍSTICS
ALBA INFANTIL I PRIMER CICLE

BÀRBARA FLORIT 2N CICLE

ELISABET
LEILA
MARGA LLINÀS
CATI TORRENS
SANDRA

PROCESSOS
INVESTIGACIÓ

TONI BENNASAR

LEILA

TOMEU OLIVER
MARGA LLINAS
CATALINA VALLESPIR
CATALINA BOVER



COORDINACIÓ CENTRE
ECOAMBIENTAL I
COOPERACIÓ

CATI BAUZÀ  I MARGA CRESPÍ

ARIADNA
XESC
CATALINA VALLESPIR
CATALINA BOVER

ESPAIS EXTERIORS
TOMEU  PRIMÀRIA

MELANY  INFANTIL

CATI BAUZÀ
CATALINA BOVER
ARIADNA

COORDINACIÓ FORMACIÓ ALBA CLAUSTRE

ACTIVITATS
COMPLEMENTÀRIES

CATI BAUZÀ

XESC
PERE
MARGA CRESPÍ
MARGA LLINÀS
CATALINA BOVER
ARIADNA
CATI TORRENS
SANDRA

COORDINACIÓ PMT ALBA
CLAUSTRE

ERASMUS XESC SANDRA
Equip directiu
CATI TORRENS

PLA DIGITAL Catalina Cortés Equip directiu ( Instruccions)
Francesc de Borja Ferrer
Bàrbara Florit



Proposta d’ organització  de  les  ACTIVITATS  COMPLEMENTÀRIES  curs   2021’22, per tal de
consolidar el currículum prescriptiu.

Activitat Tallers Entitat Nivell Temporització

Les Verges Tallers sobre Casa Pare Ginard Unitat Didàctica
d’anys anteriors:

Fotografia:

Menjar bunyols i trobada a
Consolació (jocs)

Tots 20, 21 i 22 octubre

Nadal

Xocolatada APIMA Tots

Espectacle:
- El follet Noel
- El patge reial

APIMA TOTS 21-12-21

Visita Betlems CLAUSTRE TOTS DESEMBRE

Nadales Especialista música Tots Desembre

Decoració de Nadal. Taller de Famílies Tots Desembre



famílies. Treball a casa.

Sant Antoni Taller de glosa.

PROGRAMA VIU LA CULTURA
Departament de
cultura
CAIB

Quaresma Dels darrers dies a la Quaresma Casa Museu de la
Paraula Pare Ginard

Tots els cicles

Dia del llibre. Sant
Jordi

Visita  Casa Pare Ginard Casa Museu i escola Tots els cicles

Dia del LLibre
Visita a la biblioteca Municipal .
Contacontes

Ajuntament Etapes Infantil i
primària

Sortida, coneixement
de l’entorn literari.

Rutes d’autor Rafel, memòria
d’infantesa al Pla

Casa Museu de la
Paraula Pare Ginard

Escola

Dinamització
Lingüística

Oralitat L’illa dels Tresors a l’aula:
començam la partida!

Casa Museu de la
Paraula Pare Ginard

1r cicle

Dinamització
lingüística

Oralitat, l’arbre de la memòria. Casa Museu de la
Paraula Pare Ginard

2n cicle

Activitats
ecoambientals

“Tomeu Granera i el circ de
reciclatge”

Conselleria medi
ambient//Ecoembes

Infantil

Creació Hotel d’Insectes Programa Viu la
cultura.

2n cicle de primària 18 de febrer de 2021

Tallers d’educació ambiental. Conselleria Medi
Ambient

Tota l’escola 2n trimestre



Taller de
matemàtiques.

Material manipulatiu CENMAT Tots els cicles 2n trimestre

Teatre
El follet blau Viu la cultura Infantil

Cantant animalades al bosc Centimets teatre Infantil

ACTIVITATS DE
SOLIDARITAT

Tallers de sensibilització en
matèria de cooperació.

Fons Mallorquí de
Solidaritat

Tot el centre escolar. Tot el curs.

SORTIDES

Sortida a peu Els Calderers

Sortida pel terme de Sant Joan
(Bonany???)

Gimcana per l’entorn de Sant
Joan.

6è infantil

2n cicle

1r cicle

1r trimestre

23 de novembre

Sortida BUS Mini colònies.
Camp d'aprenentatge Es Palmer.
Passejades per entorns naturals
(Sa punta de n’Amer, Cala
Mondragó, Península de Llevant,
s’Albufera...) no concretat.

Camp d’aprenentatge: El
Salobrar

Camp d’aprenentatge:
El Salobrar

Acampada a la Victòria (no
concretat)

Viatge d’estudis o acampada
(pendent de l’evolució de la
pandèmia)

El Palmer

El Palmer

6è infantil
Infantil

4t E.P

5è i 6è E.P

4t E.P

11 d’abril

12 d’abril

Finals del darrer trimestre



Jardí botànic de Sóller : “Els
protagonistes de la
pol·linitizació”

Camp d’aprenentatge Fundació Jardí
Botànic de Sóller

El Palmer

5è i 6è E.P

1r cicle

1r i 2n EP

3r EP

Finals del darrer trimestre

15 de Novembre

15 Març

21 Febrer

Sortida a la Piscina
Municipal

2n cicle (4t, 5è i 6è) Darrers dies d’escola

TALLER: CB
DISCAESPORTS.
Educació física

Conèixer el bàsquet adaptat i els
seus valors

Consell Insular de
Mallorca. Programa
SUMA’T

2n cicle Pendent de confirmar.

TALLER: PRIMERS
AUXILIS.
Educació física

Saber actuar en cas d’una
emergència.

Consell Insular de
Mallorca

6è de primària Pendent de confirmar.

TIR EN FONA, UN
ESPORT MIL.LENARI
Ed. Física

Conèixer, aprendre i practicar el
tir amb fona

Consell Insular de
Mallorca

5è i 6è de primària. Pendent de confirmar.

A L’AIGUA AMB
PIRAGUA.
Ed. Física

Gaudir, aprendre i conèixer una
activitat esportiva aquàtica.

Consell Insular de
Mallorca

6è de primària Pendent de confirmar.

TALLER: TOTS I TOTES
JUGAM.
Educació física

Promoure valors i actituds com la
igualtat, integració, convivència,
cooperació,...

Consell Insular de
Mallorca

1r. cicle Pendent de confirmar.

TALLER: BONS HÀBITS.
educació física

Promoure hàbits saludables. Consell Insular de
Mallorca

1r cicle Pendent de confirmar.

RUGBI Fomentar els valors personals i Consell Insular de 1r cicle Pendent de confirmar.



Ed. Física socials d’aquest esport. Mallorca

PSICOACTIUS
Ed. Física

Estimular la capacitat sensitiva a
través de la relació entre el cos i
l’entorn

Consell Insular de
Mallorca

Ed. infantil. Pendent de confirmar.

EMOCIONS
Ed. Física

Descobrir les diferents emocions,
les formes i característiques que
tenen.

Consell Insular de
Mallorca

Ed. infantil Pendent de confirmar

ENS RELAXAM?
Ed. Física

Conèixer i experimentar
tècniques diferents de relaxació,
des del moviment i les formes
jugades.

Ed. infantil Pendent de confirmar

XERRADES AMB
ESPORTISTES D’ÈLIT:
BERNAT XEMENA.
Ed. Física

“A L’ESPORT, LA MÚSICA I LA
VIDA MAI DIGUIS NO PUC”

Els valors de
l’esport. Consell de
Mallorca.

2n cicle primària Pendent de confirmar

JOAN REINOSO “NO HI HA REPTES
IMPOSSIBLES”.

Els valors de
l’esport. Consell de
Mallorca

3r i 4t de primària. Pendent de confirmar

Fi de curs. Espectacle d’animació Tots

4.4 Calendari d'avaluació curs 2021-2022

GRUP 1a AVALUACIÓ 2a AVALUACIÓ 3a AVALUACIÓ

INFANTIL 3 anys 22’11’21 9’3’22 13’6’22



INFANTIL  4 anys 23’11’21 10’3’22 14’6’22

INFANTIL  5 anys 24’11’21 14’3’22 15’6’22

ENTREGA  INFORMES
INFANTIL

21’12’21 29’3’22 5 Anys s’ha d’emplenar
GESTIB. Normativa.
28’06’22

1r 25’11’21 15’3’22 20’6’22

2n A 29’11’21 16’3’22 21’6’22

2n B 30’11’21 17’3’22 21’6’22

3r 1’12’21 21’3’22 22’6’22

4t A 2’12’21 22’3’22 27’6’22

4t B 13’12’21 22’3’22 27’6’22

5è 14’12’21 23’3’22 27’6’22

6è A 15’12’21 24’3’22 27’6’22

6è B 16’12’21 24’3’22 27’6’22

GESTIB.
Es tanca el gestib dia 19 a les
24 hores.

Es tanca Gestib 27’3’22
a les 24h

Es tanca Gestib 27’6’22 a les
12h

ENTREGA NOTES I INFORME 21’12’21 29’3’22 28’06’22



4.5 Calendari de reunions famílies i mecanismes de contacte

Es prioritza realitzar les reunions presencials.

Educació Infantil Setembre de 2021.
Abans d'iniciar el curs
l’alumnat.
Reunions presencials

8 de setembre

Novembre 2021

Portes obertes

Reunió traspàs 6è
infantil a 1r de primària.
Juny/juliol 2022

Agenda escolar.
Telegram.
Gestib.
Tutories individuals de
totes les famílies.

Primària Primera quinzena
d’octubre.
Arran de les restriccions
COVID, s’han convocat
un familiar de cada
alumnes

13 i 14 d’octubre

Novembre 2021

Portes obertes

Reunió de traspàs de 6è
de primària a IES.

Juny 2022

Agenda escolar.
Telegram.
Gestib.
Tutories individuals de
totes les famílies.

Atenció tutories Cada dijous de les 12.30 a 13.30 es convoquen les famílies perquè puguin parlar amb el tutor/a o amb el
mestre que trobin oportú.

4.6 Organització de l'esplai .
Els espais exteriors de primària estan dividits en vuit espais. Cada nivell, que correspon al grup bombolla,  ocupen un espai diferent
cada dia. Els grups van rodant diàriament  passant per tots els espais amb el/la mestre/a de torn. Cada vuit dies es repeteixen els
torns i els espais.

Els grups que estan desdoblats comparteixen el mateix espai perquè hi ha lloc suficient per poder estar al mateix entorn.
Exemple d’horari setmanal  de torn de patis i distribució d’espais i grups bimbolles.

4.7 Serveis complementaris

L’empresa COMENSALS, du la gestió dels serveis externs d’Escola Matinera i Menjador Escolar.



El servei d’escola matinera es dona a partir de les 7:15 a les 9h. El de menjador de les 12:30 a 14:30h de dilluns a dijous, i de 14 a
16h tots els divendres de l’any i els mesos de setembre a juny.

Els usuaris d’aquests serveis  són:  de menjador 80 comensals fixes i de 2-6 eventuals i d’Escola Matinera actualment hi ha 20 usuaris.

-Les activitats extraescolar les organitza l’APIMA i s’oferten les següents activitats:

Robòtica: Dilluns de les 16h/17 hores.

La responsabilitat de les activitats extraescolar recau sobre l’APIMA.

5. PLA D'AVALUACIÓ, SEGUIMENT I VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS.

Les àrees  lingüístiques són les que tenen els resultats més baixos. LLengua castellana amb un 6,38 de mitja a primària i
la llengua catalana un 7,28.

A les proves de mínims varem acordar que  es tendran en compte els següents aspectes i continguts de les llengües:

● Lectura i comprensió lectora.
● Estructuració de frase i separació de paraules.
● Comprensió escrita: Gramàtica, ortografia i lèxic: Reforçar les categories gramaticals.
● Comprensió oral: Vàrem haver de repetir l’audició un parell de vegades per inseguretat.
● Expressió escrita: És la part més millorable. Alguns alumnes han de millorar la presentació, la coherència,

l’ortografia, l'adequació, la cohesió (els signes de puntuació, concordància…)
● Expressió oral en castellà
● Es pot millorar.  Necessiten agafar més seguretat i ampliar el vocabulari.



-Matemàtiques. La mitja a primària és de 7,41. Les propostes i continguts a tenir present durant aquest curs segons les
proves de mínims són:

● A partir del material  manipulatiu seguir treballant l’abstracció. Esforç  de fer l’abstracció. per completar els
aprenentatges.

● Nombres i operacions:. Reforçar les multiplicacions (taules) i treballar més a fons les divisions per una xifra.Reforçar
les operacions combinades, Fraccions amb diferent denominador, Dividir per dues xifres i Multiplicar i dividir per
zeros.

● Estratègies de càlcul: , millorar les operacions.
● Mesures: Cal reforçar tots els canvis de mesures (temps, longitud, capacitat i massa) .
● Geometria: Domini del càlcul de les àrees.
● Probabilitat i estadística: Bé però es pot millorar la probabilitat

Instruments d’avaluació: S’empraran diferents instruments per realitzar l'avaluació . Proves escrites ( veure protocol
avaluació), graelles d’observació, tasques entregades, treballs realitzats,

6. CONCRECIÓ ANUAL DELS DOCUMENTS INSTITUCIONALS, PLANS I PROJECTES DEL CENTRE.

A la memòria del curs 2020-21 es va aprovar anar introduint les micro modificacions als documents que es van aprovant
als claustres o al consell escolar.

 

DOCUMENTS
INSTITUCIONA
LS

PROPOSTES PER AL CURS 2021-22

1 Projecte
Educatiu

Adaptar els documents a la llei d’educació autonòmica i a la llei estatal. Crear grups de feina
que contemplin tota la comunitat educativa, per tal de poder adaptar´los a les lleis actuals.
“Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación.”
Cal esperar l’aprovació de la llei.



2 Concreció
Curricular

Adaptar els documents a la llei d’educació autonòmica i a la llei estatal. Crear grups de feina
que contemplin tota la comunitat educativa, per tal de poder adaptar´losa les lleis actuals.
“Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación.”
Cal esperar l’aprovació de la llei.

3 Projecte
Lingüístic

4 Pla d'Acolliment
/PALIC

5 Pla de
Convivència

Adaptar els documents a la llei d’educació autonòmica i a la llei estatal. Crear grups de feina
que contemplin tota la comunitat educativa, per tal de poder adaptar´losa les lleis actuals.
“Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación.”6 Pla d'Atenció a

la Diversitat

7 Pla d'Acció
Tutorial

8 Reglament
d'Organització
i Funcionament

Adaptar els documents a la llei d’educació autonòmica i a la llei estatal. Crear grups de feina
que contemplin tota la comunitat educativa, per tal de poder adaptar-los a les lleis actuals.
“Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación.”
Decret xx/xxxx, de xxxxx, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic de les escoles públiques
infantils, col·legis públics d’educació primària, col·legis públics d’educació infantil i primària,
col·legis públics d’educació infantil i primària integrats amb ensenyaments elementals de
música, col·legis públics d’infantil i primària integrats amb educació secundària i instituts
d’educació secundària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears



Documents
institucionals i altres
plans

PROPOSTES PER AL CURS  2021-22.

1 Pla d’acolliment / PALIC Revisar per tutories i PTSC

2 Pla de convivència
incloent-hi el Pla
d’igualtat i coeducació

Introduir les propostes de millora dels espais exteriors i de les programacions
curriculars.
Realitzar alguna activitat, taller, teatre relatiu a igualtat i coeducació.

Seguir treballant a la xarxa de coordinació socioeducativa en temes d’igualtat.
Impulsar un programa d'inclusió amb les mares magrebines, principalment, per tal de
treballar aspectes socioeducatius. Ajuntament, Mancomunitat del Pla, entitats,...

3 Pla específic per a
l’alumnat repetidor

Realitzar el seguiment de l’alumnat repetidor amb l’equip de suport i l’equip educatiu.
Informar a les famílies durant el curs  sobre el nivell  curricular de l’alumnat.
El segon trimestre és quan s’ha d’informar a les famílies per una possible repetició de
l’alumnat.

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

Organitzar horaris i tallers per poder atendre les necessitats de l’alumnat per tal
d’exigir l’esforç d’aprenentatge i compromís a tot l’alumnat siguin quines siguin les
seves capacitats.
Si el pla de seguiment de l’alumnat i les propostes de tasques no són suficients,
durant el segon trimestre és quan s’ha d’informar a les famílies per una possible
repetició de l’alumnat.

7. ANNEXOS.

Pla d’Orientació. Equip de Suport

Programacions generals de nivell


