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1. INTRODUCCIÓ 

La memòria és el document que recull la valoració i el balanç dels objectius previstos pel curs i aprovats pel Consell Escolar, al Pla General Anual (PGA). 
 
Aquest curs s’ha adaptat i modificat el format de la Memòria Anual (MA) al model recomanat per la inspecció educativa. Aquests canvis afecten a 
l’estructura, la presentació dels continguts i la rellevància de la informació de la mateixa.  
 
Així mateix, i segons les recomanacions de la inspecció educativa arrel de l’Avaluació Anual de Centres (AVAC), es van es van afegir dos Annexos I i II al PGA 
original amb el propòsit de prioritzar dos objectius. Un primer de Millora competencial de l’àmbit lingüístic. I un segon de Sistematització del disseny 
d’activitats i indicadors de matemàtiques. D’altra banda també se’ns va recomanar revisar la PGA de manera que objectius consolidats passessin a formar 
part del PEC. 
 
A banda d’aquesta priorització d’objectius. Aquest curs ha estat marcat per altres circumstàncies sobrevingudes, que han afectat directament al 
funcionament del centre i de la tasca docent i de gestió de l’escola. 
 
La primera ha estat el canvi a una una nova plataforma de gestió, Esfer@. Aquest canvi ha tingut una repercussió molt important que va afectar al 
tancament a finals d’any i a l’obertura inicis, de la gestió econòmica del centre. I que va continuar per un reorganització i adaptació de tota la 
documentació d’escola, de revisar, generar i introduir de nou dades d’alumnes, matricula, i un llarg etcètera. i que ha acabat amb un canvi lligat a 
l’avaluació. 
 
La segona circumstància a la qual ens hem hagut d’adaptar, ha estat al canvi d’avaluació. S’ha hagut de treballar el decret, generar eines d’avaluació, 
incloure nous continguts a avaluar, fer claustres i cicles extraordinaris per informar, entendre i avaluar. Tot plegat i per finalitzar amb el tancament de curs 
i l’avaluació,  treballar simultàniament amb la plataforma antiga per les avaluacions del 3r trimestres, SAGA, i amb la nova per les avaluacions finals de 
curs, Esfera. A això cal afegir que  la nova plataforma té errades, que no ha funcionat ni funciona correctament. La formació ha estat si bé no nul·la, 
pràcticament inexistent, a última hora i amb unes condicions inadequades. 
 
Per això mateix, i donada la pressió que ha suposat, cal reconèixer al claustre la implicació, la feina ben feta i com s’ha sobreposat i ha respòs a les 
dificultats, fent més fàcil el dia a dia i mantenint un ambient positiu de claustre i d’escola. 
 

 



 

 

 

 

 

  

 



2. VALORACIÓ DE L’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS DE LA PGA, CONCLUSIONS I PROPOSTES DE MILLORA 

2.1. Objectius d’àmbit pedagògic 
 

Objectiu Grau d’assoliment Incidència als aprenentatges Conclusions i propostes de millora 
Metodologia per 
projectes àmbit de 
medi 

 

 contingut superats 

CINF 95 % 90 % 

CI 100 % 98 % 

CM 75% 100 % 

CS 80% 100% 

 

Es valora positivament. El nivell de motivació dels 
alumnes és més alt i això facilita la construcció i 
consolidació d’aprenentatges. 
A infantil  s’ha iniciat els ambients d’aprenentatge 
complementant els projectes. 
 

Aquesta metodologia es considera 
consolidada i passa a formar part del Projecte 
Educatiu de centre, com un tret d’identitat. I 
en el cas dels ambients d’aprenentatge es 
continuarà treballant.  
 

Metodologia de treball 
de matemàtiques 
manipulatives 

 

 contingut superats 

CINF 95 % 90 % 

CI 95 % 90 % 

CM 30% 94 % 

CS 85% 95% 

 

Aquesta metodologia facilita la comprensió del 
llenguatge matemàtic i, tot i ser més lent i requerir el 
treball en petit grup, el grau d’assoliment és més alt i 
queda més integrat, facilitant la transferència amb 
altres aprenentatges posteriors.  
 

Tot i que la metodologia suposa una millora 
qualitativa, cal sistematitzar alguns aspectes 
com ara la resolució de problemes i el càlcul, 
per crear una línia d’escola i que hi hagi un 
mateix plantejament. 

Llengües 
contextualitzades 

S’ha incrementat el 
número d’activitats 
contextualitzades. 

Ha millorat l’interès dels alumnes i la motivació, però 
no s’ha correspost amb una millora significativa dels 
resultats. 

És una bona manera de treballar, pel que fa a 
motivació i significativitat, però cal definir 
criteris d’avaluació per a cada cicle i establir 
models de proves i activitats competencials. 
 

Atenció a la diversitat S’ha assolit entre un 75 i 
un 100% 

L’increment del número d’hores de la mestra d’EE dins 
de l’aula ordinària és valora molt positivament. 
El 3r trimestre s’han reorganitzat els reforços i s’han 
prioritzats d’específics de Llengua. 
Degut a situacions diverses (baixes no 
cobertes,sortides,etc. s’han perdut sessions) 
S’ha reformulat el concepte de SEP fora de l’horari de 
6è, i s’ha centrat amb els alumnes amb més dificultats. 

S’han de valorar i revisar els reforços i les 
intervencions de la mestra d’Educació 
Especial a les juntes d’avaluació trimestrals. I 
de manera extraordinaria,en qualsevol 
moment del curs, si s’escau. 

 



Trets d’identitat 
 

S’han dut a terme 
practicament totes les 
activitats que conformen 
els trets identitat del 
centre 

S’han realitzat totes les activitats excepte la revista, 
que és de caràcter informatiu, i aquest canal s’ha 
substituït per altres mitjans. 
S’ha incrementat el número de sortides. 
El format de setmana cultural per l’exposició ha estat 
positiu. 

Aquelles activitats consolidades al centre 
passaran a formar part del PEC. 
Adaptar les activitats al nou enfoc 
competencial. 
Comunicacions del proper curs, s’iniciarà com 
a prova pilot, l’ús de la plataforma educativa 
NODES. 
 

Dinamitzar patis 
 

 El fet de poder tenir diferents materials que facilitin la 
diversitat de joc i activitats, fa que es redueixi el 
número de conflictes. 
Ha funcionat més o menys bé les zones de vigilància 
dels mestres i els torns de pista. 
S’ha fet servir aquest espai per facilitar la coordinació i 
el treball de grup pels alumnes de Cicle Superior. 
 

S’ha creat una comissió de pati amb l’AFA, 
per tal d’iniciar el nou projecte de pati pel 
curs vinent que ofereixi nous espais, 
materials i noves oportunitats. 
Cal fer més conscients als alumnes de les 
normes de pati, us del material i dels espais 
de l’escola. 
Cal consensuar la manera de gestionar els 
conflictes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.2 Àmbit Econòmic 
 
 

Objectiu Grau d’assoliment Incidència als aprenentatges Conclusions i propostes de millora 
Assignar els mitjans i el 

pressupost pel 

desenvolupament de la 

pràctica docent 

100% assignats a la tasca 
docent i les despeses 
que implica.  

El fet d’haver incrementat la partida de 
sortides i colònies ha permès poder realitzar 
sortides a monuments emblemàtics de la 
ciutat que ens ha permès crear aprenentatges 
nous en els alumnes. 

L’increment de la partida ha estat positiu, però 
el fet de fer-ho a meitat de curs, ha fer que la 
temporització de les sortides no sigui la més 
adequada. En alguna sortida,  l’activitat ha estat 
massa elevada i llarga. Cal vigilar el tipus 
d’activitat. 

Consolidar la gestió 

econòmica amb format SAGA 

i el possible pas a Esfera. 

100% ara mateixa es 
treballa només amb 
Esfera. L’excercici 2016 
va quedar tancat al 
gener amb SAGA. 

El fet de canviar de plataforma per la gestió 
econòmica, ha provocat que en algun 
moment, s’hagi eliminat algun reforç del que 
s’encarrega la secretària. La incidència no ha 
estat gaire important, perquè s’ha fet molta 
feina fora de l’horari lectiu. 

Trobem que la implantació de la nova 
plataforma ha estat poc recolzada. Les 
formacions rebudes no han estat gaire eficients, 
ja que la plataforma no sempre ha funcionat, 
tot i que, els formadors han intentat fer-ho el 
millor possible.  Hagués estat més beneficiós 
que les formacions ens haguessin servit per 
poder incloure les dades necessàries de manera 
definitiva  a la nostra escola, així com per 
adquirir coneixements comptables necessaris 
per poder entendre el funcionament i la tasca 
que desenvolupent els secretaris dels centres.  

Optimitzar els recursos i el 

control de les despeses 

generals. 

No tenim un percentatge 
concret, però pensem 
que s’ha fet de la millor 
manera possible.  

Després de fer el balanç de l’any 2016, es va 
acordar  incrementar les quotes de les famílies 
per tal de poder continuar amb les activitats 
que ja realitza el centre i incloure d’altres que 
millorin la qualitat dels aprenentatges: 
Ambients d’infantil, tablets a primària, 
increment de la dotació TIC, llibres de 
biblioteca d’aula i d’altre material específic. 

Des del Consell Escolar, s’ha treballat per tal de 
fer servir els recursos de la manera més òptima 
possible. Això ha fet que s’hagin pogut adquirir 
nous materials de treball pels alumnes. Val a dir 
que, la tasca de gestió econòmica suposa una 
feina afegida a la persona encarregada, que no 
té formació ni coneixements de comptabilitat 
adients pel càrrec.  

 
 
 
 

 



2.3 Àmbit Organitzatiu 
Objectiu Grau d’assoliment Incidència als aprenentatges Conclusions i propostes de millora 

Traspàs d’informació entre 
mestres 

 ·Es fa una traspàs a inici de curs 
 
·Els para·lels de cada cicle han disposat d’una 
hora de coordinació dins l’horari lectiu. 

· Les documentacions de traspàs no sempre 
estan actualitzades i cal consensuar quines 
informacions formen part de la carpeta de curs. 
· Les sessions de coordinació no sempre s’han 
aprofitat per compartir informació, 
acompanyar, explicar el funcionamet d’escola  i 
coordinar-se. 

Elaboració d’horaris   ·S’han procurat atendre els criteris d’elaboració 
d’horaris en la mesura del possible. 
·Continuem amb una situació desfavorable a 
nivell d’hores d’especialistes degut a que el 
·Departament només contempla el tutor en el 
doble grup. 
·S’han introduït novetats com, dues hores 
consecutives a Cicle superior per treballar els 
àmbits lingüístic i matemàtic. Hores de 
coordinació entre tutories. Hores de preparació 
de materials de la coordinadora d’Infantil. 
L’especialista de música ha començat a fer 
sessions amb grup sencer a infantil. 
·S’han hagut de coordinar els horaris de les 
vetlladores 

·Les primeres hores s’han de prioritzar els 
àmbits lingüístic i matemàtic. 
·S’han d’optimitzar i programar els reforços i les 
coordinacions. 
 

Organització SEP  S’ha fet un canvi, a arrel de l’AVAC i la revisió 
dels reforços, en els horaris i la proposta SEP de 
6è. Passant a ser horari de migdia i centrat en els 
àmbits lingüístics i matemàtic. Per aquells 
alumnes que no assoleixen o assoleixen amb 
dificultats. 

·De cara al curs vinent es proposa que el SEP de 
6è s’encarregui un mestre de cada àmbit.  
·L’horari es definirà en funció de la realitat de 
l’escola. 
·Cal definir millor els SEP de la resta del centre 
(P4,P5,1r i 2n) 

Millora de recursos del 
centre 

 ·S’ha continuat ampliant els recursos del centre i 
s’ha constatat que la varietat de materials 
millora potencialment la qualitat dels 
aprenentatges. 
·Es comencen a fer servir més els materials de 

· Cal una millor organització en l’ús dels 
materials i espais comuns. 
· Hi ha materials que s’han comprat i no s’han 
fet servir. Cal dedicar un temps per explorar i 
valorar la utilització d’aquests materials a l’aula. 

 



l’àmbit matemàtic, però no tant els de llengua. 
 

2.4 Àmbit Institucional 
Objectiu Grau d’assoliment Incidència als aprenentatges Conclusions i propostes de millora 

Reunions d’inici de curs  ·Es valoren positivament les reunions d’inici de 
curs per conèixer i establir contacte entre 
família -tutor/a. A més escoltar i poder parlar 
de primera mà de com es treballarà, les 
activitats del curs, veure el lloc físic de l’aula, 
on els seus fills hi seran cada dia, és un tipus 
de trobada imprescindible.  
·S’han provat noves dinàmiques més 
acollidores, cartes de fills a pares, berenar, 
etc. que s’han valorat positivament. 

·Es valora fer també reunions abans de les 
colònies amb tots els grups, per tal de 
possibilitar aquest diàleg i aquest informació 
més propera, a tots els grups. 
·Es continuarà les dinàmiques acollidores de les 
reunions de famílies. 

Entrevistes personals  ·Es va donar la opció de donar alguna hora 
d’entrevista en horari lectiu de reforç, per 
aquelles famílies amb poca flexibilitat, i 
finalment aquesta opció va ser massa 
utilitzada. 
·Hi ha hagut algunes dinàmiques a les 
entrevistes que han generat mals entesos i 
malestar amb algunes famílies. 
·El registre d’informació, digitalitzada, ens ha 
suposat alguns inconvenients.  

·Oferir entrevistes només en franges d’exclusiva 
i/o abans o després de l’horari lectiu. 
Fer servir alguna aplicació, tipus doodle, per 
facilitar i gestionar l’assignació d’hores 
d’entrevista. 
·Consensuar i seguir un mateix criteri a l’hora de 
fer les entrevistes i la dinàmica que s’ha de 
donar. 
·Replantejar el format d’entrevista. Cal que 
ambdues parts signin els acords i les mesures al 
final de l’entrevista. 

Informes  ·La nova ordre d’avaluació ens ha obligat a 
modificar els informes finals, hi ha calgut una 
inversió d’hores molt i molt gran, per generar 
les eines d’avaluació, comprendre criteris 
diferents, adaptar les avaluacions anteriors, i 
avaluar aspectes que no estaven programats 
d’avaluar per poder expressar un nivell 
d’assoliment. Tot això en un trimestre on hi 
havia programades moltes activitats.  
·S’ha fet un document propi d’escola i un 

·Tots els informes del proper curs es faran amb 
el model d’esfera. Cal preveure sessions per 
definir com serà aquest informe i si cal crear 
bancs de frases, o quina de les opcions que 
permet esfera volem fer 
·Caldrà parlar-ne a les reunions d’inici de curs 
de nou. Sobretot que els conceptes avaluatius 
són qualitatius i no quantitatius. 
·Caldrà programar molt acuradament i 
consensuar criteris d’avaluació i temporització 

 



resum per a les famílies. de les diferents dimensions. 
·El proper curs caldrà introduir nous sistemes 
d’avaluació més competencials tal i com 
estableix el decret. 

Calendari d’avaluacions  ·El tercer trimestre ha estat molt ajustat, es va 
estirar el calendari d’avaluació a la penúltima 
setmana, ja que calia avaluar alguns aspectes 
nous que es plantejaven a les dimensions, a 
l’hora que també calia fer l’avaluació final. 
Això afegit al volum d’activitats, i el procès de 
canvis de sessions d’Esfer@, que era nou i no 
ens deixava marge pràcticament. Ha estat 
molt apurat. 

·Cal programar amb temps i marge per tal que 
els continguts avaluables finalitzin i siguin 
avaluats amb marge per poder disposar de tota 
la informació a la junta d’avaluació. 
·La seqüència que obliga fer Esfer@ amb totes 
les notes introduïdes el dia de la junta, serà la 
manera de fer que continuarem fent. 

Calendari de sortides i 
colònies 

 ·La temportizació d’enguany no ha estat 
equilibrada. A banda de la inclusió abans de la 
finalització del curs d’una “sortida cultural a 
Barcelona” , que ha estat forçada. S’han 
acumulat massa activitats al darrer trimestre. 
·Ens hem trobat que informacions relatives a 
sortides i colònies, les gestionaven 
directament les tutories i a nivell d’equip de 
gestió ens ha mancat informació en alguna 
sortida que ha provocat algun mal entès. 
·També hi ha hagut problemes amb el parking 
escolar. 

·Cal fer una programació general millor 
distribuïda al llarg del curs i tenir-ho present a 
les programacions per ajustar el número de 
sessions disponibles. 
·A les reserves caldrà posar el correu electrònic 
de l’escola com a còpia per tal que la informació 
quedi centralitzada. 
·S’ha establert un protocol amb la guardia 
urbana per tal de solucionar els problemes amb 
el parking escolar. 

Llibres de text i materials 
pedagògics 

 ·Les noves metodologies i els treballs per 
projectes fan que els llibres de text amb els 
que es continua treballant, no es facin tots els 
temes i que molts dels continguts quedin 
assolits i treballats a traves d’altres 
metodologies. 
·Els materials manipulatius són molt correctes, 
i s’ha continuat ampliant el catàleg que té a 
l’escola i ara hi ha una diversitat que permet 
moltes opcions de treball i adaptació. 
·També s’ha adquirit un material de 

·La linia metodològica continua sent la de donar 
més protagonisme i importància a metodologies 
contextualitzades, actives, que parteixin 
de l’interès dels alumnes. El llibre deixa de ser la 
eina principal, per passar a ser un recurs més.  
·Es valora positivament i es veu la necessitat de 
fer ús d’alguns materials de sistematització 
concrets. 
·Els materials manipulatius així com altres 
materials pedagògics permeten més opcions a 
l’hora de plantejar situacions d’aprenentatge i 

 



sistematització específic de llengua. 
 

s’han de mantenir i continuar fent inversió. 

Informació a les famílies  ·A més del contacte diari amb les famílies, s’ha 
fet servir el correu i les mares i pares delegats 
de classe. 
·La pàgina web també ha servit per deixar 
constància d’algunes informacions i activitats 
d’escola. 
·S’han fet reunions periòdiques entre AFA i 
direcció. 

·Per les comunicacions del proper curs, s’iniciarà 
com a prova pilot, l’ús de la plataforma 
educativa NODES. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. VALORACIÓ DELS RESULTATS DE L’ALUMNAT 

Objectiu  
Resultats a les proves 
internes 
 

Tots els alumnes promocionen, tot i que hi ha a alguns alumnes que no superen els àmbits instrumentals 
 

Àmbit 1r 2n 3r 4t 5è 6è Total % 

Lingüísitc  
(Cat+Cast+Ang) 

1 
Cat+1Cast 

5Cat + 4Ang 2Cat 1Cat 8Cat 1Cat+4Ang 27 (5%) 

Matemàtic 1 1 2 1 4 0 9 (5%) 

  
 

Resultats de proves 
externes 
 
Avaluació Diagnòstica 

Avaluació Diagnòstica 3r  
 

Àmbit  alumnes que no superen total % 

lingüístic 6Cat + 8 Cast 29,8% 

Matemàtic 5 20,8% 

 
 

Resultats proves 
externes  
 
 
Competències Bàsiques 

Competències Bàsiques 6è 
 

Àmbit  Alumnes que no superen Total % 

lingüístic (Català) 5 20% 

(Castellà) 1 3,8% 

(Anglès) 2 7,7% 

Matemàtic 3 12% 

 
 
 

 



Anàlisi valorativa de 
l’evolució dels resultats 
i mesures. 

Els resultats externs tendeixen a ser assolits per un número de nens inferior als resultats interns. L’escola treballa altres àmbits 
curriculars i transversals, que no queden reflectits en aquestes proves externes i que tenen un gran valor en el desenvolupament 
integral dels nostres alumnes. 
 
D’altra banda i analitzant les circumstancies pensem que pot ser degut a dues variables. D’una banda el nivell d’exigència interna 
i externa de les proves no es correspon. I de l’altra, el format de les proves és diferent tant el plantejament (activitats, la manera 
de respondre,etc.),  com el desenvolupament de la prova (persona externa, temps acotat, etc.) 
 
En vista dels resultats externs a 3r i les de 6è del curs anterior, s’ha dut a terme una reflexió interna per ajustar les activitats, 
criteris, proves i eines d’avaluació. 
 
També s’han reestructurat els reforços a 2n i 3r, i fruit de l’AVAC es va replantejar el SEP de 6è incidint amb aquells alumnes que 
tenien especials dificultats en els àmbits lingüístic i matemàtic. 
 
Tant l’avaluació trimestral com la final s’ha ajustat a la nova ordre d’avaluació, que té un enfoc competencial, a l’hora que 
permet valorar a l’alumne d’una manera més detallada. 
 
 

 

 
 

 

 


