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MEMÒ RIA DEL CURS 2014-15 

1. Presentació de la Memòria de Centre a la Comunitat Educativa 

La memòria de Centre és un document que recull i valora els aspectes plantejats a la 

Programació General de Centre. 

Ens ha de servir per avaluar el curs 2014-15, consolidar allò que ha funcionat  i establir 

mesures de millora i proposar noves actuacions de cara a la Programació General de Centre 

del curs 2015-16. 

 

La Memòria de centre recull: 

 La valoració dels objectius que ens vam proposar per aquest curs. 

 La participació dels diferents estaments de la Comunitat Educativa. 

 La formació del Professorat. 

 

Igual que el curs passat, el context educatiu actual està molt condicionat per totes les 

mesures i retallades que s’han produït en el nostre àmbit en els darrers anys, que afecten 

directament als recursos materials i els recursos humans dels centres docents. Aquesta 

situació, ens obliga a plantejar-nos com podem arribar a l’assoliment dels objectius de la 

programació del centre de la manera més acurada possible. 

 

Així mateix, l’aprovació d’una nova llei en matèria educativa (LOMCE) amb la que la 

Generalitat de Catalunya no se sent identificada, provoca una certa inestabilitat als centres 

educatius, afegida a la situació actual en quant a gestió dels recursos humans que porta 

endavant el Departament d’Ensenyament. Enguany, hem tornat a patir el neguit de baixes 

no es podrien cobrir des de el primer dia, tot i que hem recuperat alguns aspectes com les 

substitucions, que  a mitjans de curs van tornar a cobrir-se al 100% (fins llavors només es 

cobrien un 88%). Aquestes mesures provoquen al centre una reorganització que no permet 

realitzar les sessions de desdoblaments, reforços o coordinacions entre mestre i que 

sobrecarreguen el claustre. 

 

 

Per últim, sembla important remarcar que aquest curs s’ha jubilat la mestra Marissa, tutora 

de 3r, i que es suma als tres mestres del centre que es van jubilar el curs anterior. Vam 

poder gestionar aquesta baixa tal i com volíem i la plaça la va ocupar l’Edgar que estava 

cobrint la plaça de mitja jornada de música. 

Durant el curs 2013-14, la tutora de 4t va ser intervinguda per motius de salut i des de 

mitjans del primer trimestre ha estat de baixa fins a final de curs. La direcció del centre va 

tenir un permís a finals del primer trimestre, i la cap d’estudis ha estat de baixa per 

maternitat des de finals del segon  trimestre. Aquest fet de les 4 jubilacions ha fet que 

s’hagin hagut de perfilar alguns aspectes i documentar-los, per tal que quedessin ben lligats i 

així vetllar per la continuïtat d’un projecte d’escola que tots i cadascun dels membres de la 

comunitat educativa portem endavant amb il·lusió amb l’únic objectiu d’acompanyar a tots 

els alumnes i les alumnes en el seu desenvolupament per tal d’avançar de la manera més 

adient en els diversos aspectes metodològics, d’aprenentatge vivencial i emocional. 
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2. Objectius d’escola 

2.1. Àmbit pedagògic 

2.1.1 Desenvolupar i posar en pràctica el nou Protocol d’acollida de mestres 
La valoració general d’aquest nou document d’escola ha estat molt positiva ja que copsa de 
manera concisa i molt aproximada els diferents aspectes de funcionament del centre pels 

mestres. Aquest protocol juntament amb el llibret d’inici de curs i els altres documents 
d’escola permeten tenir una idea molt precisa de com funciona l’escola i les tasques a 
desenvolupar i la manera d’enfocar el paper de mestres a l’escola. 

 
A nivell de millora, cal especificar més el funcionament de les entrevistes amb les famílies 
així com els diferents tipus d’informes segons els cicles (posar un model), dates de les 

avaluacions i entregues dels mateixos i detallar més concretament les tasques referents al 
tercer trimestre i final de curs. 
 

2.1.2 Finalitzar la revisió i actualització les NOFC 
El Títol V de les NOFC que era l’últim que quedava pendent de fer en la revisió i actualització 
d’aquest document, no s’ha pogut acabar de revisar i per tant queda pendent pel proper 

curs. 

2.1.3Revisar i aprovar el Pla de Lectura de Centre 
El Pla de Lectura de Centre s’ha revisat, però es van detectar alguns aspectes que eren 

necessaris modificar ja que l’enfoc havia variat i per tant s’havia d’adequar a la nova realitat 
que l’escola i la biblioteca escolar es troba. 

2.1.4. Consolidar el treball amb PDI i projector a l’activitat diària. 
El treball amb la pissarra digital en l'àmbit de l'educació infantil té el seu principal atractiu en 
les possibilitats visuals i manipulatives que ofereix. En aquesta etapa, els nens i nenes que 
encara no dominen el llenguatge escrit, tenen una gran facilitat d'assimilació de tot allò que 
visualitzen i manipulen. Per aquest motiu, tant el joc com les imatges són essencials en la 

seva maduració personal. És molt recomanable la utilització de la pissarra digital interactiva, 
ja que els nens i nenes poden manipular la pantalla amb els dits. D’ aquesta manera també 
afavorirem molt en el desenvolupament de la seva motricitat fina, tant important en aquesta 

etapa. 
 
Amb la pissarra hem pogut llegir contes  mentre tots/es escolten i es fixen en els 

personatges, es potencia la part de comprensió oral i expressió oral a traves de diferents 
activitats. També  hem pogut veure i escoltar audicions a les classes de música, la seva 
representació a l’ escenari, i al moment de fer racons de classe, ens ha resultat molt 

profitosa per fer un racó de puzles i jocs virtuals. 
 
A nivell de primària s’ha valorat molt positivament i s’han fet servir pràcticament a diari, 

depenent dels grups i les activitats. Ha estat molt útil a l’hora de fer projectes ja que han 
permès poder posar en marxa tota una metodologia i manera de fer nova, amb un enfoc 
molt més pràctic, interactiu, motivador, partint dels propis coneixements dels alumnes i 

desenvolupant a mesura que s’anava endinsant i expandint el projecte, els nous 
aprenentatges. És una eina molt potent, que amb un ús adient, i seleccionant bons recursos, 
pot ser molt rica i dinàmica.  
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Ha estat el segon any que es disposava a les aules i s’ha incrementat el seu ús i s’ha 
multiplicat el número de recursos pels quals s’ha fet servir: S’han fet que fa a realitzar 
lectures conjuntes, cerques d’informació o multimèdia al moment, fer exposicions, fer el 

seguiment de treballs, com a suport complementari a les activitats d’aula i les propostes dels 
llibres, jocs i activitats complementàries de diferents plataformes digitals, fer audicions o 
visionats de videos, curts, documentals o pel·lícules. 

 
Cal millorar alguns aspectes de manteniment i d’accés a la xarxa interna, concretament amb 
els ordinadors de les aules de P3 i 3rA.  

 
Es valora necessari disposar també d’un sistema de projector, altaveus i ordinador a l’aula de 
música, i es planteja fer la inversió per iniciar el proper curs amb aquesta dotació. 

2.1.5Crear comissions de treball per portar a terme la revisió del Desenvolupament 
Curriculardel centre. 
Es va intentar començar però no ha quallat dins del claustre, el dia a dia, les novetats i 

situacions diàries amb les novetats dels projectes, racons, adaptar-nos a la situació de 
baixes, coordinar els nous mestres i el funcionament habitual de l’escola. Un cúmul de feines 
i treballs, que tenien el claustre i les tutories ens va fer desestimar aquesta tasca i la direcció 

i la cap d’estudis van assumir aquest treball d’elaboració del desenvolupament curricular que 
enguany ha realitzat el de Matemàtiques i el de TAC/TIC.  

2.1.6Reorganitzar els Cicles escolars per a la seva millor coordinació 
El treball que s’ha fet en aquesta reorganització s’ha enfocat a través dels intercicles, que ha 
consistit en unificar durant alguns moments puntuals del curs el cicle infantil junta amb 
l’inicial i el mitjà junt amb el superior. 

 
Els intercicles s’han fet puntualment, 3 ó 4 durant tot el curs. Però quan s’han fet han estat 
de molt profit i s’han valorat molt positivament, ja que s’engloben molts més aspectes i 

permet una diversitat i riquesa pel que fa al treball, coordinació i visió d’etapa més global i 
vertical per a tots els mestres que hi assisteixen. 
 

Es valora continuar treballant-ho i millorant l’organització de cara els propers cursos. Donat 
la casuística de l’escola, d’una línia, on ens trobem cicles on només hi ha dues tutories i un 
especialista, es valora la possibilitat de que les reunions setmanals on fins ara es feien els 

cicles, a partir del proper curs s’estableixin com a intercicles. 
 

2.1.7 Consolidar accions de millora de l’expressió escrita de l’alumnat. 
Es valoren positivament les sessions de desdoblament dedicada a treballar l’expressió 
escrita. El fet de tenir mig grup suposa un treball més directe i individualitzat amb l’alumne. 
Tot i així no tots els grups ni totes les sessions s’han fet i caldria prioritzar aquest aspecte, 

igual que la lectura, i establir-ho com a imprescindible a fer. 
 
A Cicle Infantil s’ha treballat a través del pròpi nom, i de les motivacions sorgides amb els 

projectes fent llistat de paraules, així com també partint de dibuixos que feien els propis 
nens i que després havien de verbalitzar i se’ls ajudava a estructurar la llengua oral com a 
part imprescindible de l’expressió escrita. 

 
A cicle Inicial s’ha treballat o bé setmanalment o cada 15 dies. Els nens i nenes havien de 
confeccionar un text, a vegades amb tema lliure, altres proposat per els propis alumnes i 

votat entre tots, altres es donaven unes paraules i ells havien de procurar que aquestes 
paraules sortissin en el seu text, etc. 
Normalment es feia una correcció final, de l’escriptura natural i de l’escriptura arbitrària 

treballada a l’aula, es demanava que tornessin a llegir atentament el text i es fixessin amb 
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les correccions. Quan he pogut en vers de corregir les faltes, només els hi subratllava les 
paraules errònies, i ells s’havien d’auto corregir, ja sigui buscant al diccionari, preguntant a 
un company/a, mirant al llibre, etc. Però normalment fer aquest feedback es necessita molt 

de temps i a vegades, resulta molt difícil dur-lo a terme. 
 
A 3r s’ha basat, a banda de les activitats ordinàries de classe i dels projectes, que ha estat 

una gran motivació, en “la llibreta de text lliure”. Aquesta llibreta serveix per que els alumnes 
elaborin redaccions voluntàries dels alumnes sobre històries inventades, petits diaris sobre 
vivències dels caps de setmana, escrits que podien parlar sobre faules, inventades o no, 

resums de pel·lícules que havien vist al cinema, etc. Tots aquests escrits els guardaven en 
una llibreta que duien a classe per a que els hi corregís. Es fa necessari pautar-ho i fer un 
seguiment més constant, ja que en alguns moments del curs, amb prou feines la 

presentaven 4 ó 5 alumnes. Es valora una millora important tant pel que fa a l’estructuració 
dels textos, la riquesa del vocabulari i les faltes d’ortografia corresponents al nivell, que s’han 
vist reduïdes notablement en termes generals. 

 
A 4t s’ha fet un enfoc des de la besant de la funcionalitat de la llengua, En el cas de 
l’expressió escrita s’ha fet un gran treball individual per part dels nens perquè setmanalment, 
com a deures, han realitzat diferents composicions escrites: contes, correus electrònics, 

descripcions, poesia, esquemes, guions, texts augmentatius, texts expositius... intentant 
incorporar l’ortografia treballada durant la setmana.  
A més, se’ls han presentat diferents diccionaris en línia:  i la possibilitat de consultar 

correctors ortogràfics (no traductor) “Softcatalà” com a eina d’aprenentatge. I també s’han 
fet servir jocs de llengua en alguns moments. 
Indiscutiblement, un bon escriptor és un bon lector, per aquest motiu fomentar l’hàbit lector 

ha estat una de les prioritats, i en aquest sentit la mitja hora de lectura diària ha anat molt 
bé. Es valora que els llibres de classe de vegades no acaben de ser la millor manera 
d’estimular aquesta lectura, ja que es perd una part de llibertat que ha d’anar associada amb 

el gust per la lectura. 
 
A Cicle Superior s’han proposat diferent tipus de textos a través d’unes fotografies. Cada 
dues sessions canviàvem d’imatge. 
La metodologia per projectes ha servit per poder treballar altres aspectes de l’expressió 
escrita en diferents moments que no eren de desdoblament i per crear situacions 
significatives properes a l’alumnes. 

 

2.1.8  Impuls del treball de millora de l’ortografia PNL. 
La tutoria de 5è es va proposar portar a terme el treball de l’ortografia PNL durant aquest 
curs, però es va trobar que el curs anterior la tutora va veure convenient donar les pautes 
d’aquesta metodologia per tal que els alumnes el portessin a terme a casa, com a treball 

complementari. Donada aquesta situació, aquest curs no s’ha cregut convenient portar a 
terme un treball que alguns alumnes ja havien realitzat a casa de manera sistemàtica i que, 
en tot cas, seria una repetició. Per aquest motiu, durant el curs només l’han portat a terme 

aquells alumnes que tenen dificultats importants amb l’ortografia. La feina s’ha realitzat a 
casa, amb el seguiment de la tutora a l’escola i una explicació acurada de la metodologia als 
pares dels alumnes en concret. Es valora que és una feina a realitzar a l’escola de manera 

sistemàtica durant 10 minuts  diaris, ja que és la única manera que tenim de estar segurs 
que realment tots els alumnes la porten a terme correctament. 

 Cal concretar a nivell d’escola a quin nivell s’aplica per tal d’evitar repeticions innecessàries i 

assegurar que l’aplicació de la metodologia és la més acurada possible. 
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2.1.9  Continuar amb el recull informatitzat de l’assistència dels alumnes 
Aquest curs ja és el segon que fem aquest recull d’assistència. Sembla que cada cop és més 
àgil, ja que el claustre ja sap com funciona i ha integrat aquesta feina en el seu dia a dia. 

Fins i tot hi ha grups en que són els mateixos alumnes els que introdueixen les dades a 
l’arxiu excel corresponent.  

Aquest recull d’informació, permet tenir dades d’absentisme escolar molt clares i fàcil 

d’obtenir i comprendre. 

2.1.10 Dinamitzar l’Hort i l’AGENDA 21 i integrar-lo a la programació d’aula. 
L’hort ha funcionat correctament durant aquest curs escolar. Ha comportat una feina 
addicional que s’ha fet quan s’ha pogut sense tenir uns horaris determinats. La participació 
de l’alumnat amb el treball de l’hort i dins de la integració de les matèries del currículum ha 

estat molt més regular que el curs passat. 

S’ha fet una guia escrita de feines per orientar als mestres quinzenalment. Moltes vegades 

s’acaba preguntant al coordinador de l’hort, el Jesús. 

Els alumnes de primària han participat de l’activitat de forma bastant regular aprofitant 

sessions de desdoblament o suport a medi. Els alumnes de 6è han fet un catàleg dels éssers 

vius de l’hort on han participat els alumnes d’altres nivells aportant dades d’observació fent, 
al final, un treball bastant participatiu. Des d’infantil, amb la Coordinadora del cicle, han 
participat amb bastant assiduïtat, aprofitant les hores amb mestres de suport. 

S’han incorporat materials nous: espiral per remoure el compost, garbell pel compost 

(fabricació pròpia), cabassos de plàstic, manguera amb espiral i difussor, plaques de fusta 
per reposar les velles del terra, eines noves com pales, rasclets i regadores. 
Ha funcionat molt bé una activitat nova sobre endevinalles relacionades amb l’hort i de 

participació voluntària i per qualsevol nivell. Al començament la participació era petita però 
ha anat creixent a mida que s’engrescaven. Les hortalisses recollides a l’hort han estat els 
premis pels participant del diferents nivells. Es podria millorar l’activitat utilitzant els refranys 

i dites populars al voltant de l’hort a les diferents classes com un text per treballar les 
llengües. 

Es podria valorar fer alguna altra activitat col·lectiva: amanida popular a l’hora del pati, visita 

i aportacions a l’hort per part de les famílies, participació a les tasques de manteniment 

d’algun avi o pare/mare, visita a l’hort urbà de l’escola veïna Joan Maragall i viceversa, ...  

Al setembre, igual que el curs passat, es pot començar des de principi de curs a fer tasques 

de preparació per posar en marxa l’hort després de l’estiu. 

L’agenda 21, com ve passant els darrers anys, no s’ha pogut gestionar tal i com estava 

inicialment plantejada, amb un consellet verd que es troba un mínim d’un cop per trimestre 

amb un representat de cada grup de primària. La persona dinamitzadora de l’activitat té una 
sobreacumulació de càrrecs que fa inviable que pugui portar-los tots endavant i queden 
coses sense fer.  

Malgrat i que els darrers anys el treball d’a21  nivell intern no funcionés del tot, sí que com a 

escola s’havia participat en la cloenda de curs. Aquest curs ni tan sols s’ha pogut participar i 

ens van demanar poder fer una petita formació d’un matí a un institut sobre el forn solar, 
per tal que a la cloenda hi hagués aquest taller.  
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Es valora necessari que algun altre mestre s’encarregui de dinamitzar aquesta activitat 

d’escolar de cara el proper curs. 

 

2.1.11Continuar amb activitats d’identitat de centre: Cantània, Padrins de lectura, 
Lliga dels llibres, Roda dels Contes, revista 345, Musiquetes 
La revista 345  

Aquest any s’ha fet bimensual, en total 5 num. Ha costat trobar moments per la redacció pel 
volum de feina de les tutories, però hem pogut fer-la. Els nens de P5 ho han rebut bé el fet 
de ser protagonistes però les famílies la veritat es que no han participat gaire. 

 
Lliga dels llibres 
Aquest curs els alumnes han estat molt motivats amb aquesta activitat des del primer dia, 

donat que el grup de 5è compta amb alumnes molt lectors i que han pogut gaudir de 
l’activitat i dels llibres proposats. A més, s’ha pogut treballar la lectura amb alguns alumnes 
del grup que mai llegeixen a casa, però que per aquesta activitat s’han mostrat molt 

motivats per llegir els llibres i formar part del gran  gruix del grup que ha participat molt 
activament en l’activitat.  
 

Tot i així, els mestres de cicle superior continuen pensant que aquesta activitat no potencia 
el treball de comprensió lectora dels alumnes, sinó més aviat la capacitat memorística de 
recordar determinades dades sobre els llibres. 

 
Padrins de lectura 
Aquest curs l’activitat ha funcionat bastant correctament, tot i que ha estat  necessari fer 

treball amb els alumnes de 6è per tal de conscienciar-los de la importància i la 
responsabilitat que tenen en aquesta activitat envers els alumnes de 2n, no només durant 
l’hora de padrins de lectura, sinó també com a models a seguir que són pels alumnes de 2n. 

Es considera que és una activitat molt positiva i enriquidora, tant pels alumnes de 2n com 
pels alumnes de 6è. 
 

Roda de contes  
Els alumnes de 6è han participat a la Roda dels contes. Una activitat que es fa amb els 
instituts entre els alumnes de 1r d’ESO i els alumnes de 6è de les escoles de la ciutat. Aquest 

curs, la trobada es va fer al Barrades en dos torns, de 9:30 a 11 i 11:30 a 13:00h. A 
nosaltres ens va tocar al primer torn i l’experiència va ser molt positiva. Es va procurar que 
els protagonistes de l’escola fossin alumnes que normalment no tenen aquest paper de 
manera espontània. De cara al curs vinent es continuarà participant i cal tenir-ho present a 

la programació de 6è, ja que durant el mes de gener s’ha de fer l’entrega de la part 
corresponent del conte i les il·lustracions, així com una breu presentació del grup classe. 
 

Cantània 
Aquest any el grup-classe de quart per primera vegada ha pogut viure l’experiència de poder 
participar en la bonica, gran i treballada experiència de la cantata “Al bell mig de la terra”. 

Realment, no ha estat una cantània gens fàcil musicalment parlant, però s’ha treballat molt 

durant tot el curs i finalment ha estat tot un èxit. Des de treballar les cançons, estructures, 
melodies, per cert complexes, com el gestos, la posada en escena ...ha estat una experiència 
molt enriquidora i positiva per els nens/es. 
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El dia del concert, va coincidir per un canvi de dates per les eleccions municipals, amb un dia 

festiu, 1 de Juny. L’arribada a l’Auditori, també va anar molt bé i els nens/es es van adaptar 
molt bé a l’espai i al context, realment el fet de compartir-ho amb 800 cantaires, músics en 

directe....els hi va oferir un munt de sensacions positives i enriquidores, només calia veure 
les seves cares de sorpresa i interès. 

Finalment, comentar que tant per les famílies com per els nens/es trobo que ha estat una 

activitat educativa de gran qualitat, ja que d’una manera molt creativa es treballen valors, 

atenció i respecte per la música, cultura, convivència...en definitiva participar, gaudir i 
respectar tot allò que envolta a l’infant. 

Cantata  “l’avi pelacanyes”-musiquetes 

Realment, aquest any ha estat una cantata molt bonica per els nens/es de segon. Ja que 

hem pogut aprendre, gaudir i treballar les cançons que els hi cantaven als avis, de manera 
molt divertida i motivadora.  Durant  el curs hem pogut cantar tot un repertori molt variat, 
des de cançons de bressol a cançons juganeres, les quals els hi ha ofert la possibilitat de 

conèixer un munt de expressions, vocabulari...i poder aprendre cançons de forma lúdica i 
divertida. 

Per altre banda, al incorporar petites coreografies i gestos en moltes cançons, això va 

enriquir encara molt més els seus aprenentatges i experiències artístiques. 

Finalment, el dia del concert va anar molt bé, tant els nens/es com les famílies van gaudir 

molt de l’actuació, trobo que va ser una experiència molt positiva i enriquidora. 

2.1.12 Dinamitzar el web 
Enguany la dinamització de la pàgina web ha funcionat amb el mateix pla de treball que 
l’anterior. Una persona de l’AMPA, s’encarrega de dinamitzar-la penjant les informacions, 

noticies i qüestions d’actualitat referent a les activitats que organitza AMPA, menjador, 
extraescolars, etc. I una persona de l’escola dinamitza la part d’escola, matriculació, 
novetats, activitats, etc. 

 
A nivell d’escola s’han actualitzat tots els documents del curs actual, així com els projectes 
oficials (Projecte Educatiu de Centre, Projecte de direcció) però no s’han pogut afegir les 

galeries de sortides i colònies via web. Com a recurs alternatiu i s’ha fet servir el twitter que 
és mes dinàmic i simple a l’hora de treballar i penjar imatges, i que té presencia amb la seva 
línia del temps dins el web. 

 
Continua havent el problema que la persona encarregada de la web i el twitter de l’escola, té 
a banda d’aquests, altres càrrecs dins de l’escola i es fa molt difícil de compatibilitzar i poder 

dedicar-hi el temps necessari. 
 
Es valora coma positiu, tot i que seria necessari una descentralització de dinamitzacions i 

coordinacions. 

2.1.13 Establir vies per assegurar la continuïtat de la biblioteca del centre. 
Només s’ha portat a terme el servei de préstec de la biblioteca, en l’horari de sempre (de 
16.30 a 17 els divendres.) Es valora molt positivament el fet de venir amb les famílies 

aquesta estoneta. Ha anat a càrrec de les dues mestres d’infantil. Dues alumnes de Cicle 
Superior de primària també han col·laborat tot l’any. De Cara al proper curs caldria incentivar 
a algú de 5è per motivar-lo a ajudar al préstec. 

S’han fet les tasques de folrar i introduir els nous llibres. 

A nivell de biblioteca no s’han fet altres activitats com d’altres anys per falta de temps. 

(personatge misteriós, jocs,...) 



 
12 

Només s’ha fet una sessió de Cafè-llibres (al maig), encabida dins del nou concepte Berenars 

en famílies que avarca un concepte més ampli i pretén crear un espai de trobada famílies-
escola. Es proposa fer-ne almenys tres per curs de cara a l’any vinent (per Nadal, per Sant 

Jordi i per final de curs). Es faria a càrrec del Jaume Centelles i en horari no lectiu. 

 

2.1.14 Dinamitzar els Patis 
S’ha continuat amb els dos torns de patis.  A nivell general es valora que la gestió que se’n 
fa d’aquesta activitat lectiva, no acaba de ser tot el positiva i aprofitable per treballar 
aspectes de dinàmiques emocionals, gestió i resolució de conflictes ni de dinamitzar amb 
altres tipus d’activitats que podria ser. 

 
Es proposa com a possibilitat introduir nous elements al pati que ajudin a la seva 
dinamització i que ofereixi més opcions de cara a poder triar i aprendre a fer servir aquest 

temps de lleure i esbarjo, jocs de taula, cadires i algunes lectures recreatives, sorral per 
infantil, tricicles, entre d’altres opcions. 
 

Cal establir també criteris comuns consensuats per garantir un millor funcionament i una 
millor atenció a l’hora de veure, preveure i mediar amb els conflictes que sorgeixen i amb les 
dinàmiques que es donen. 

2.1.15 Continuar la immersió en Llengua Anglesa des d’Educació Física a 6è 
S’ha continuat aquest projecte pel grup de 6è. Val a dir que aquest any l’actitud del grup en 
general no ha facilitat el treball ni l’aprenentatge de la programació prevista per a l’àrea 

d’educació física, és la primera vegada que no es pot fer tot el programa previst. A banda 
d’aquesta situació, l’actitud i la predisposició vers la llengua anglesa era força negativa, la 
qual cosa empitjorava la situació. Hi ha hagut diferents trobades entre els especialistes d’EF i 

de llengua anglesa per fer un intercanvi d’impressions i d’estratègies per millorar la 
predisposició. Un grup d’alumnes important va fer una positivització de la seva actitud i 
predisposició, però un altre grup d’alumnes ha continuat amb una dinàmica poc 

col·laboradora. 
 
A arrel d’aquesta experiència aquest any ha sorgit l’oportunitat de fer un partnership amb 

l’escola St. CuthbertswithSt.Matthiasschool de Londres, que fan Educació Física en castellà. 
 
El projecte que ells ens proposaven era fer un intercanvi, ells vindrien aquí una setmana i 

nosaltres conèixer Londres una setmana. Donades les circumstàncies de dates, i sobretot 
econòmiques i de criteri pedagògic, l’escola ha d’oferir les mateixes oportunitats a tots els 
alumnes, es va veure inviable fer aquesta opció de partnership i vam acordar un altre enfoc.  
 

Dos dies de trobada a Barcelona, un a l’escola on ells vindrien i faríem tots unes 
presentacions i els explicaríem i ensenyaríem l’escola. I un segon d’un matí i dinar, on 
nosaltres ens desplaçaríem fins a Montgat, per fer unes activitats conjuntes a la platja de 

volei, tennis i alguns jocs més, amb l’objectiu de barrejar-nos i propiciant així que haguessin 
d’interactuar i comunicar-se.  
 

La valoració d’aquesta activitat va ser extremadament positiva, malgrat i que va haver una 
part del grup que no va anar per decisió de l’escola ja que la seva actitud i el seu nivell de 
col·laboració i compromís no havien estat adients. Això ens va obligar a fer una nota 

informativa a les famílies explicant la situació i les conseqüències. Des del claustre es va 
valorar que aquesta mesura s’hauria d’estandaritzar si en futures ocasions ens trobem amb 
situacions similars. 

2.1.16 Iniciar el treball per projectes a l’Educació Infantil i Primària. 
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Ha estat el primer any que s’han treballat pràcticament tots els continguts  de medi des 
d’aquest enfoc metodològic que es basa en partir de les pròpies motivacions i coneixements 
dels alumnes, fer propostes i anar assolint aquells continguts i aprenentatge que han de 

desenvolupar en el nivell que es troben, tot relacionant-los amb el tema triat pel projecte. 

Se n’han fet diferents projectes. El primer de tots va ser el del nom de la classe i va servir 

per fer una primera posada en escena i posar en pràctica tots aquells aspectes treballats pels 
mestres a nivell d’estratègies, metodologia i eines per guiar les motivacions cap els nostres 

objectius d’aprenentatge i continguts. Es va fer des de P3 fins a 6è, i tot i que amb els més 
grans va costar una mica més que es motivessin, finalment van gaudir igual que la resta 
d’aquest primer projecte. 

A mesura que s’han anat treballant, tots hem anat afinant i perfeccionant aquesta 

metodologia que, si ve no era nova per a nosaltres, enfocar tota una àrea des d’aquest punt 
de vista, si ha estat un repte llurs resultats i procés s’han valorat molt positivament tant pel 
claustre com pels alumnes i moltes famílies que així ens ho han fet saber. 

Les experiències i projectes d’aquest primer curs han quedat recollides digitalment i 

analògica a mode de fons de recursos per a altres anys servir com a idees de plantejaments i 
maneres de fer. 

Cicle Infantil 

Treure les editorials i els treballs amb fitxes ha estat un descans, ja que ha permès un treball 
molt més significatiu. 

Els projectes en aquest cicle sorgeixen i venen donats per les festes tradicionals i les 

estacions, el currículum ho marca així per a la descoberta de l’entorn. A banda d’aquest 
projectes, s’ha fet el del nom de la classe a inici de curs, que es valora molt positivament per 
fer l’adaptació al setembre, i també l’últim mes d’escola, després de Sant Jordi, també s’ha 

fet un projecte lliure que ha estat a P3, P4 i P5, la Granja, les emocions i els plantes, 
respectivament.  

Voldríem que els alumnes poguessin triar més els projectes i fos més consensuat, però el 

currículum i el calendari fan que estigui tot molt condicionat. 

Els projectes han estat tots interdisciplinars. 

Cicle Inicial 

Els projectes han anat tots molt bé, i sempre s’ha intentar globalitzar amb altres àrees. 

Alguns projectes els han triat els nens de manera lliure i algun ha estat proposat per la 

mestra, ja que hi ha alguns continguts que potser naturalment no sortirien amb les 
propostes dels alumnes. També s’han aprofitat les sortides com a eix sobre el que girés un 

projecte (el barri, la ciutat, el molí paperer, els pingüins, els astronautes, el cos ). Per últim 
comentar que també s’han fet temes d’hort, plantes, que no han estat projectes però si 
aprenentatges i treball de manera vivencial. 

Cicle Mitjà 

Es fa una valoració molt positiva ja que als nens els agrada triar, fer coses noves, partir dels 
seus coneixement,  proposar el que volen aprendre i finalment contrastar el que han après. 
És una fórmula i un procés molt engrescador i a l’hora motivant per generar aprenentatges. 

També es comenta la dificultat de relacionar i entrellaçar alguns continguts que s’han de 
treballar al cicle, amb les propostes de projectes. Cal tenir imaginació , experiència i cercar 
recursos per part del mestre per poder fer bons lligams i tenir les millors estratègies. Aquest 

tipus de situacions són susceptibles de ser tractades en cicle o intercicle, per tal que entre la 
resta de mestres es puguin donar més solucions i propostes de teball. 
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Les colònies condicionen el projecte de pràcticament tot un trimestre ja que és una situació 
d’ensenyament aprenentatge tant potent que pot motivar i catalitzar el treball de molts dels 
continguts del nivell.  

Les sortides també han estat un eix per encabir els continguts a treballar dins els projectes i 
cal tenir-les molt presents a l’hora de programar i planificar. Es valora tant pot ser un 
projecte d’una setmana com d’un trimestre. S’ha de tenir especial sensibilitat quan o bé el 

número d’aspectes a treballar es queda limitat o col·lapsat i també quan el nivell de 
motivació disminueix. 

S’han anat creant materials i en algun moment puntual s’ha fotocopiat o imprès alguna 

informació, i també s’ha treballat algun tema partint de llibre de text. Han fet recerques 

exposicions a l’últim projecte (tractament de la informació, exposició ) 

Els alumnes de 4t han valorat que voldrien haver tingut accés lliure a l’aula d’informàtica. 

Cal dir que no s’ha treballat algun contingut (Matèria i energia).  

Cicle Superior 

Es va plantejar  fer entre 4 i 5 projectes per nivell, i els altres continguts fent servir el format 
més tradicional, a mode d’incorporació progressiva a la metodologia per projectes. S’han 
treballat amb projectes a 5è: El nom de la classe i les colònies al delta, on s’han fet servir els 

materials del CdA per la preparació i treball d’alguns continguts. Els fongs, els animals 
vertebrats/invertebrats unificats i l’aparell circulatori i excretor unificat.  

No s’han guiat pel llibre però l’han fet servir. S’han creat i fet servir molts altres tipus de 

materials.No s’ha treballat algun contingut (Matèria i moviment.  Història Política de 

Catalunya) 

A 6è a banda del nom de la classe, que d’inici al grup li va costar una mica enganxar-s’hi ja 

que deien que allò era de petits, però que després va anar prou bé, també s’ha treballat per 
projectes la reproducció humana, pel qual s’han fet servir les noves tecnologies, formularis 

google i s’ha seguit l’esquema d’un projecte.  

També s’ha fet el projecte, viatgem per Espanya, inicialment per treballar el relleu, però on 

els alumnes han hagut de muntar un viatge, calcular rutes, ciutats, gastronomia, rius,etc. on 
els mestres van assignar diferents origens i destinacions, i amb una pauta que se’ls va donar 

per tal que tothom treballés els continguts desitjats, van haver de cercar informació, fer uns 
aprenentatges i al final acabar fent una presentació i exposició. 

Els altres projectes han estat “Productes importats d’Amèrica” i Els Romans, com a eix de la 

sortida a Barcelona romana, Barcino. 

Els altres continguts concrets s’han fet del llibre 

Amb els projectes, igual que es fa amb els llibres, si hi ha algun contingut que no s’ha pogut 

treballat o no ha quedat assolit, cal marcar-lo al document de Desplegament curricular de 
Medi pel nivell del grup i tenir-ho molt present de cara a fer el traspàs al curs següent.  

2.1.17Dinamitzar el treball a través de racons 
S’han fet dues sessions setmanals P4 i P5 des de l’octubre i p3 a partir del Gener.  

S’han distribuït de dues maneres: els racons de classe i els de la ludoteca (joc simbòlic). 6 

nens/es de cada curs han pujat a l’aula de la ludoteca (internivell) cada quatre setmanes. 
Valorem molt positivament el fet de relacionar-se entre nivells. S’ha fet conversa abans de 

jugar de presentació dels nens i després de la sessió. Els grans serveixen de models pels 
petits i s’han ajudat molt.  
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Els racons de classe, amb 19/20 infants, han anat canviant al llarg del curs, cada 3 o 4 

setmanes. Els temes han variat: plàstica, psicomotricitat fina, llengua, mates, fang... 
depenent dels projectes que es feien en aquell moment. 

Els racons han permès una atenció més individualitzada dels infants, el fet de poder triar 

l’activitat de forma autònoma i fer coses en petit grup.  

2.1.18Recuperar les sessions de psicomotricitat Aucouturier 
L’activitat de psicomotricitat està molt valorada pels infants, juntament amb les sessions de 

racons. Per part de les mestres, també valorem molt positivament la recuperació d’aquesta 
activitat. Ens ha permès conèixer els nens d’una manera diferent i s’ha respectat més els 
interessos dels infants, sobretot a nivell emocional. Tot i no haver una proposta dirigida per 

part del mestre, els infants han anat adquirint destreses i habilitats pròpies de l’edat.  

Al tenir tant de material, la sala de psicomotricitat ens ha quedat petita. En el moment que 

es pugui s’hauria de plantejar la possibilitat de canviar aquest material i poder fer les 
sessions de psico al gimnàs de l’escola., sobretot pels nens de P5 que són més grans. A la 

vegada, es podrien continuar aquest tipus de sessions amb els nens de cicle inicial. (a 
valorar amb l’especialista) 

2.1.19 Inici Progressiu de l’activitat aquàtica a P3 
El fet de que el grup de P3 hagi començat al gener les sessions de piscina ha anat molt bé. 
L’adaptació ha estat un èxit, tant a l’escola com a la pròpia piscina.  Al començar més tard es 
garanteix que són més autònoms a l’hora de despullar-se i vestir-se.  

 

2.2 Àmbit Econòmic 

2.2.1 Assignar els mitjans i el pressupost pel desenvolupament de la pràctica docent. 
Aquest curs s’ha continuat fent el pressupost per any natural (és el 2n curs). Ens estem 

acostumant a aquest sistema d’any natural enlloc de curs escolar. Ha anat millor que el curs 
passat i pensem que anem en la bona línia per fer el canvi de visió de les comptes escolars. 
Els pressupostos s’han fet en funció de com van anar el curs passat les partides i s’han 

ajustat en funció de diferents variables: com quotes, projectes de treball, etc.  
D’aquesta manera pensem que es pot ajustar bastant bé a les necessitats del centre i a 
l’optimització dels recursos. Suposem que encara hi hauran punts a millorar i retocar, ja que 

tenim un grup doblat que ens fa haver-nos haver d’anar ajustant anualment, i que les 
previsions i experiències prèvies del cicle no ens serveixin del tot, i altres condicionants com 
el canvi de metodologia de l’escola amb projectes i materials manipulatius així com 

l’assignació o no dels camps d’aprenentatge. Aquestes valoracions les anirem fent quan 
acabi l’exercici actual 2015 i es faran els ajustos pertinents.  
 

Cal tenir molt present també l’aportació econòmica feta per l’AMPA per adquirir recursos 
materials així com les donacions i aportacions d’algunes persones individuals a nivell de 
recursos materials.  
 

2.2.2 Optimitzar els recursos i el control de les despeses generals. 
La gestió econòmica amb el sistema SAGA ha permès tenir un control més exhaustiu de les 

despeses generals del centre i portar un seguiment més acurat de cadascuna de les partides 
del pressupost.  
 

Sent el segon any de gestió amb SAGA pensem que es pot afirmar que els pressupostos 
s’han ajustat més, tot i que, com hem valorat al punt anterior, segur que caldrà continuar 
fent petites modificacions i reajustaments per fer una millor optimització dels recursos. 
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2.2.3 Consolidar la gestió econòmica amb format SAGA 
Durant el curs ens hem posat al dia en l’entrada de dades econòmiques, tant d’ingressos 

com de despeses. Al començament va costar més fins que ens hem anant familiaritzant més 
amb el programa. S’ha de dir, però, que són moltes hores de dedicació les que comporta fer 
aquesta feina comptable que en algunes ocasions han restat de fer d’altres tasques més 
pedagògiques. També s’han invertit moltes hores personals fora d’horari fins que s’ha posat 

al dia. El fet de tenir-ho tot en aquest sistema ens facilita la feina de control però , cal 
insistir, que tenir-lo al dia suposa molta dedicació. 

Aquesta feina administrativa a la secretaria no es únicament d’introducció de dades 

econòmiques al programa SAGA, també està la part de relacions personals (atenció a les 

famílies, trucades telefòniques, entrevistes, compromisos i pactes, bancs, etc) amb famílies 
per fer un seguiment dels ingressos dels alumnes. Això comporta que sigui necessari 
reservar part dels temps a aquestes feines. 

Aquest curs també es va fer la demanda d’una formació de seguiment i de consultes de 

SAGA pels secretaris dintre de l’horari lectiu. Al final es va crear una formació fora de l’horari 
escolar i això ha comportat que no s’ha pogut assistir. 

Continuem amb la demanda d’aquesta formació dintre de l’horari escolar i més suport per als 

dubtes que sorgeixen sovint sobre el funcionament del programa. 

El SAU i sobretot el sr. Jordi Corominas Ventura, que ha estat de un ajut immens quan 

després de dedicar-li moltes i moltes hores i no ensortir-nos, per manca de formació, ens ha 
assessorat i hem pogut resoldre els nostres problemes de manera ràpida i senzilla. 
 

2.3 Àmbit Organitzatiu 

2.3.1  Assegurar un traspàs d’informació correcte als nous membres del claustre. 
El Protocol d’acollida de mestres juntament amb els altres documents d’escola s’han valorat 

positivament per tenir una bona part d’aquest traspàs ben lligada. D’altra banda durant el dia 
a dia sorgeixen dubtes, diferències de funcionament i d’opinió que de vegades no s’han 
resolt del tot bé. 

En aquest sentit es valoren dues coses: En primer lloc els cicles setmanals i intercicles han 
de servir en part, per establir aquests lligams i crear ponts entre els mestres de la nostra 
escola, ajudar a resoldre dubtes, assessorar i deixar-se assessorar. És molt important ser 

conscients que podem sentir el que vulguem, però hem de vigilar el que diem. 
En segon lloc descentralitzar les persones en les que busquem informacions, resoldre dubtes 
i incidències, ja que molts cops són persones que estan a la gestió o l’equip directiu del 

centre i el seu volum de feina és molt elevat. S’han de respectar els moments de treball i ser 
conscient que al claustre tots podem ajudar-nos els uns als altres. 

2.3.2  Elaborar els horaris atenent als criteris pedagògics que estableixi l’equip de 
mestres. 
Com cada any es van elaborar els horaris atenent els criteris pedagògics de l’equip de 

mestres, prioritzant per part de l’equip directiu quins d’aquests criteris primaven per sobre 
d’uns altres, ja que n’hi ha d’incompatibles. 
 

Es valora dels horaris d’aquest curs, que les sessions de Cicle inicial de 45 minuts queden 
molt justes, sobretot amb la nova metodologia de treball per projectes, ja que s’ha d’invertir 
un temps en fer una contextualització, una motivació, i quan s’està treballant en els 



 
17 

aprenentatges i la dinàmica comença a ser més positiva i fluida, és just quan s’acaben els 45 
minuts i no es pot aprofitar la inèrcia. En aquest mateix sentit es valora que siguin les 
pròpies mestres de Cicle Inicial que es facin les sessions de llengua castellana, amb la 

intenció de reduir els talls de classe. I també cal tenir present ajuntar els desdoblaments 
amb anglès i les TIC amb dues sessions consecutives, amb la idea de maximitzar la inèrcia 
de les dinàmiques d’aprenentatge. 

 
Una altra de les valoracions ha estat que calen més reforços per poder oferir més recursos 
als cursos que inicien la lectoescriptura i també pel funcionament d’aula de les noves 

metodologies de treball. 
 
Una situació que ha generat un nou canvi ha estat donat pel departament, amb una 

modificació d’un permís de reducció d’hores per raons d’edat, i que mirarem com ho acabem 
de gestionar a nivell intern. 
 

El calendari de reunions ha estat bé, tot i així s’han fet menys coordinacions pedagògiques 
de les previstes, donat el volum de feina de l’equip pedagògic i la falta d’alguns dels seus 
membres períodes prolongats.  
 

Per últim es valora com prioritari no interferir en els dies de reunions, ja que en alguns 
moments del curs, alguns mestres s’han citat amb famílies o altres professionals en els 
espais de reunions, la qual cosa és incompatible. 
 

2.3.3. Organitzar el Suport Escolar personalitzat (SEP) 
Aquest curs es va decidir continuar amb el SEP matinal pels alumnes de 6è, per tal de poder 
treballar l’àmbit d’organització, càlcul mental, comprensió lectora i tècniques d’estudi, ja que 
són aspectes importants a treballar de cara a l’Institut i que tots els alumnes de 6è 

necessiten. Es van organitzar grups reduïts que han assistit a classe de 08:30 a 09:00 hores. 
La valoració de les sessions de SEP de 6è ha estat positiva. Ha servit bastant per treballar en 
petit grup d’una manera diferent, amb un tracte més personalitzat, aspectes d’hàbits, 

recursos, tècniques, que ajuden als alumnes. 

 

2.3.4 Actualitzar i millorar els recursos del centre. 
Aquest curs l’escola ha comptat amb nou material de psicomotricitat, material per treballar a 
través de racons i tallers i nou maquinari per l’aula d’informàtica, gràcies a la important 
aportació econòmica que ha realitzat l’AMPA i el treball per part d’un pare de l’escola que ha 

estat impulsor i artífex principal de la millora, la de l’Aula TIC. 
 
La valoració per part del claustre d’aquest espai, és que la millor disposició del aula ara és 

molt més funcional, tant pel que fa a  la seva orientació, tot i que en algunes situacions els 
més petits no acaben de veure per complet tota la pantalla de projecció, com per les 
possibilitats d’organització de l’aula i els alumnes que permet solucionar aquests problemes 

de visionat. 
 
Aquest curs hi ha hagut molts problemes de xarxa, d’equips (winXP) i de manteniment. El 

Servidor de l’escola en un intent de furt el van fer mal bé i el departament no l’ha reposat. 
Es valora la possibilitat de tenir tots el mateix sistema operatiu i versió dels programes, i 
també el fet de promoure l’ús de programes i eines online de l’estil a google docs, ja que 

aquest tipus de programari dóna molts menys problemes i no necessiten equips molt 
potents. 
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Els nous materials de tallers i psico han permès que els alumnes d’educació infantil 
poguessin iniciar el nou plantejament de treball per racons i psicomotricitat, que està valorat 
anteriorment, de manera molt i molt positiva. 

 
Des de Educació Física es valora negativament l’ús compartit de material, ja que la persona 
responsable de les extraescolars, no és responsable del material s’ha perdut i fet mal bé 

diferents materials com pilotes, estics, petos, cordes, entre d’altres, i no deixa el material 
ben endreçat ni en les condicions com l’ha trobat. Cal fer una valoració conjunta amb AMPA i 
veure quina solució es troba a aquesta situació que si bé no és el primer curs que succeeix, 

sí que és el curs que ha estat més greu. 
 
S’han generat recursos propis per part de mestres i pares Taula de llum, cintes elàstiques, 

garbell compost, entre d’altres, i se n’han comprat per part de l’escola d’altres per diferents 
espais i treballs. 

2.3.5 Col·laborar en la coordinació dels serveis de l’escola. 
L’Escola ha col·laborat amb alguns dels serveis de l’escola. El principal i que més hores de 

reunions ens ha comportat ha estat la coordinació del servei de menjador ja que hi ha hagut 
diversos conflictes.  
 

Es valora negativament per part de l’escola el fet que l’empresa de menjador hagi tallat la 
comunicació de la coordinadora amb l’equip directiu, ja que la unió d’aquestes dues 
coordinacions d’escola funcionava molt bé i ens permetia com a escola oferir un servei de 

més qualitat. Aquest ha estat un dels motius per la renúncia voluntària de la coordinadora. 
Com a claustre ens hagués agradat que continués amb la coordinació ja que valorem molt 
positivament la seva tasca. 

 
Respecte a la coordinació dels serveis d’extraescolars, l’escola va col·laborar fent un 
qüestionari online per tal de veure l’interès de les famílies a l’hora de l’oferta d’extraescolars. 

També hi ha hagut col·laboració tant amb les extraescolars esportives com amb les 
extraescolars a càrrec de l’esplai Mafalda facilitant materials i estant disponibles pràcticament 
sempre que ha calgut. 

 
Es continua trobant a faltar un pont entre l’escola i els diables i tabalers, per tal de fomentar 
aquest tret d’identitat i incorporar-lo i arrelar-lo més al sentiment dels alumnes. 

 
Hi ha hagut una mica de desorganització amb els finals de curs, tant la festa d’extraescolars 
com amb la de fi de curs, on la coordinació no ha estat la millor i pensem que de cara al 

proper any s’ha de lligar millor i amb més temps de previsió. 

2.3.6 Comissió d’Atenció a la Diversitat. 
Durant aquest curs la Comissió d’Atenció a la Diversitat ha tingut un funcionament correcte, 
però no s’han pogut fer les reunions mensuals establertes. En moltes ocasions la CAD ha 

quedat relegada perquè s’han prioritzat altres aspectes del dia a dia de l’escola. Es valora la 
necessitat de respectar el calendari establert i establir la CAD com a prioritat per sobre 
d’altres reunions i coordinacions. 

També s’ha detectat que les famílies reben amb molts dubtes les cartes de derivació als 

centres externs CDIAP i CSMIJ. És per aquest motiu que es veu la necessitat d’establir un 
protocol, per tal de gestionar de forma més eficaç  aquesta situació, informant a la família  
de la situació, el  seguiment i la possible derivació si la situació no millora. En cas que es faci 

la derivació, cal que la tutoria faci a una reunió on s’expliqui la carta per resoldre dubtes. 
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Així mateix La psicòloga de l’EAP considera que els canals de comunicació que s’estableixen 

amb ella no són del tot eficients. Es valora reorganitzar aquest canals, sent la mestra 
d’educació especial qui faci el traspàs als tutors mitjançant els cicles. És per això que 

s’estableix que la mestra d’EE no estarà assignada a cap cicle concret.  

Un aspecte més que es valora és que,  donat que el proper curs al Cicle Infantil, així com a 

1r, 2n i 3r de primària, als actuals projectes de l’àrea de Medi s’afegirà el treball de manera 
manipulativa de l’àrea de Matemàtiques. Això fa precís fer un canvi d’enfoc de l’Educació 

Especial ja que la dinàmica i la metodologia d’aquestes noves situacions d’ensenyament 
aprenentatge fa necessari flexibilitzar el tipus de treball, depenent de les activitats, per tal 
que pugui treballar o bé en petits grups a l’aula d’educació especial, o bé dins de l’aula. 

Quant a la resta de cursos  de 4t, 5è i 6è els/les tutors/es hauran d’intentar programar els 

exàmens i les sessions dedicades als projectes , quan no coincideixi amb les sessions 
d’educació especial per tal d’optimitzar el treball dels alumnes amb l’especialista. 

Com a part d’aquest canvi també s’incideix en dos aspectes més: Un. es valora poder fer 

grups de treball d’Educació Especial segons les necessitats, no només per grup-classe, ja que 

en alguns casos alumnes de classes diferents tenen NEE semblants que es poden abordar i 
treballar conjuntament.  Dos. es veu la necessitat de poder atendre de forma ràpida i 
tranquil·la aquells alumnes, que puguin manifestar en alguna ocasió una crisis d’alteració de 
la conducta o derivada d’alguna situació personal. Si es presenta alguna situació de crisis 

s’atendrà a l’alumne/a i hi haurà d’haver flexibilitat en el horari per tal de que el tutor/a, 
mestra de reforç o la mestra d’educació especial pugui atendre’l en les millors condicions.  

Per últim, fins ara les altes de l’alumnat de l’aula d’educació especial, es feien mitjançant 

l’entrevista personal. Com això acostuma a passar ben entrat ja el curs, es proposa elaborar 

un document per escrit on s’informi a les famílies dels motius i tant si és per informar que el 
seu fill/a comença a treballar amb l’Especialista d’Educació Especial, com si es decideix que 
ja no cal que faci aquest treball específic.  

2.3.7 Col·laborar amb les universitats en la Formació inicial de nous mestres 
Enguany hem tingut treballant a l’escola amb nosaltres diversos alumnes de formació Inicial 
de la universitat, tres a infantil i dos especialistes, Educació Física i Anglès, a primària. 

Enguany no s’ha cobert tota l’oferta que l’escola havia fet degut a una errada en el nou 
aplicatiu que el departament ha fet per coordinar universitats i escoles. Val a dir que durant 
els darrers any han canviat d’aplicatiu pràcticament un cop per curs i això entorpeix molt la 

nostra feina, més quan després els aplicatius resulta que no són útils ni s’ajusten a la 
realitat. Des de l’escola vam avisar al mes de Juliol de les errades, però no les van solucionar 
i finalment aquest any les pràctiques s’han vist afectades negativament.  

 
Val a dir que la Tècnica del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil que 
esperàvem es va donar de baixa i no va venir ningú en el seu lloc. 

2.4 Àmbit Institucional 

2.4.1  Apropar la realitat del barri i la ciutat als alumnes. 
Es valora molt positivament el fet d’aprofitar els recursos que tenim al nostre barri: Fer servir 
les piscines municipals, que les audicions, sortides a teatres i espais educatius siguin del 

barri (Tecla Sala, Barradas, fundació Miró) o de la ciutat a Bellvitge al Rugbi L’Hospitalet. 
També s’ha aprofitat el fet de tenir Barcelona a prop i tant els alumnes de CS com de CM 
han fet sortides a la ciutat de Barcelona fent ús del transport públic. Amb el grup de 6è s’ha 

anat a una altre poble a fer una activitat de matí, Montgat, sortint amb tren des de l’estació 
d’Hospitalet. 
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3. Organització general del centre 

3.1 Quadre Pedagògic 
Aquest curs ha estat especial en quant a  l’organització, ja que hi ha hagut tres absències 

durant un període llarg, la tutora de 4t per malaltia, la direcció del centre i especialista 
d’educació física, per permís de paternitat, i la tutora de 5è i cap d’estudis per maternitat. 
També ha estat un curs condicionat per les jubilacions del curs anterior, i una jubilació que 

s’ha produït a finals del primer trimestre, el que va suposar que l’especialista de música 
assumís la tutoria de 3r vacant per la jubilació i s’incorporés una nova especialista de música. 
 

Aquesta inestabilitat i les noves incorporacions, s’han pogut minimitzar gràcies a les places 
estructurals que ens han permet poder mantenir a algunes persones amb uns perfils 
específics. Però d’altra banda han posat de manifest la importància del treball en cicle i dels 

acompanyaments en el dia a dia, davant els dubtes pel que fa al funcionament específic 
d’alguns aspectes de l’escola. 
 

3.2 Calendari del curs escolar 2014-15 

El calendari s’ha seguit tal i com estava previst amb excepció d’un festiu de lliure del mes de 

maig, que es va modificar per un canvi que es va fer en les festivitats motivada per la data 
de les eleccions municipals. Això ens va fer haver de fer moure un dia de lliure disposició, i 

de retruc va fer coincidir el dia de la Cantània de 4t amb el nou dia festiu (1 de juny). 

3.3 Horari del centre 
L’Horari del centre ha seguit l’inicialment previst i aprovat en consell escolar: de 9 a 12:30h i 
de 15 a 16:30h, exceptuant l’últim dia del primer trimestre i les dues últimes setmanes de 
juny. 

El grup de 6è, tal i com ens obliga la llei, ha fet dues hores del SEP fora d’horari, de 8:30h a 
9:00h de dilluns a dijous. 

3.4 Relacions família – escola 
Les relacions entre famílies i escola en termes generals han estat molt bones.  

Es va crear l’espai, berenars en família que pretenia crear uns entorns d’intercanvi 
d’experiències on tant mestres com pares poguéssim abordar temes d’interès i tractar-los. 
Es va començar una mica més tard del previst, i la primera sessió va tenir molt poc èxit de 

convocatòria. Poc a poc, però cada vegada ha anat funcionant millor fins a les últimes 
sessions que han estat acceptable pel que fa a les famílies interessades i que han participat. 
 

Així mateix s’han cedit espais per fer activitats de famílies i de grups classe. 
 
Pel que fa a les vies de comunicació, penso que s’haurien d’aclarir que hi ha uns canals, i 

que sempre han de passar per la tutoria, després la coordinadora i/o cap d’estudis i en 
principi la direcció només hauria d’assumir en casos molt concrets i de manera planificada. 
 

3.4.1. Reunions d’inici de curs 
 
Es van donar les informacions rellevants del nou curs. Es va passar com a novetat la fitxa 

d’incidències mèdiques que és acumulativa i per tant han d’anar actualitzant. 
Des de la cap d’estudis es van oferir un document amb idees i recursos per dinamitzar les 
reunions d’inici de curs 
Caldrà ser conscient d’informar a les famílies, igual que es van donar unes informacions i 

pautes de la nova metodologia per projectes de medi, fer una explicació del nou enfoc de les 
matemàtiques. 
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3.4.2. Informes d’avaluació 
En acabar cada trimestre, les tutories informen a les famílies sobre l’evolució dels infants. Els 

alumnes de primària reben un informe trimestral. Pel que fa als d’infantil, reben un informe 
el primer i el tercer trimestre. El segon trimestre, es convocarà una reunió per valorar 
l’evolució del grup. 

Aquest curs, els informes incorporaran una pestanya al final, per tal que les famílies la 
retornin signada i el centre pugui assegurar que tots els alumnes han entregat l’informe a 
casa.  

Per part de les representants de les famílies i AMPA membres del consell es valora molt 
positivament el fet que els informes d’avaluació incorporin una pestanya que hagi de ser 
retornada signada per les famílies per tal d’assegurar que tots els alumnes han entregat 
l’informe a casa. Es plantegen com fer aquest “acusament de recepció” amb les notes de 

l’últim trimestre dels alumnes de sisè, podria ser una solució donar les notes un parell de 
dies abans a quests alumnes. 

 

3.4.3. Entrevistes amb les famílies 
Des de la cap d’estudis es crear un document model de referència per registrar les 
entrevistes amb les famílies amb l’objectiu que es tractin els temes pautats i s’estableixi un 

registre i uns compromisos.  
 
S’ha fet com a mínim una entrevista personal amb totes les famílies de l’escola, i en alguns 

casos i necessitats concretes dos i fins i tot tres. Això se li afegeix que els últims dies de 
juny, igual que es fes el curs anterior, s’ofereix un espai un cop finalitzades les classes i ja 
entregades les notes, per tal que les famílies que així ho vulguin puguin venir a l’escola per 

comentar amb les tutories o els especialistes. 
 
També en reunions fetes amb les famílies per part de la direcció, han manifestat que hi ha 

informació que no se’ls transmet de manera directa, i que de vegades per no generar una 
situació potser incòmoda s’obvien alguns detalls sobretot d’aspectes emocionals i de la 
personalitat o la relació dels fills i filles que els pares i mares demanen que se’ls hi 

comuniquin.  
 
El proper curs amb l’eina dels sociogrames com a informació de valor rellevant sobre alguns 

aspectes, caldrà tenir-la en compte a l’hora d’informar a les famílies, sent molt curosos ja 
que es manifesten aspectes emocionals i personals molt rellevants i que han de ser tractats 
amb molta cura i tacte. 

3.4.4. Atenció i tractament a les famílies amb situacions específiques. 
El centre continuarà vetllant per tal d’atendre les famílies amb situacions concretes i oferir el 
recursos que estiguin al seu abast per facilitar la resolució d’aquestes mateixes situacions a 

través de beques de menjador, partida solidària o ajuts de material a través de la Comissió 
Socioeducativa. 
 
En d’altres situacions més específiques, es treballarà en col·laboració amb l’AMPA tal i com ja 

s’ha fet en d’altres ocasions per tal d’atendre totes les famílies de la millor manera possible. 
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3.5 Calendari i horari de reunions dels òrgans de govern del centre 

3.5.1. Consell Escolar 
Tal i com s’havia recollit a la memòria anterior, aquest curs, es va tenir en compte d’espaiar 
l’aprovació de la memòria, de la de la Programació General de Centre. 
Enguany van haver-hi eleccions al Consell Escolar, el que ha fet que hi hagi hagut més 

Consells escolars concentrats el primer trimestre.  
Les reunions s’han continuat convocant a les 16.45h en dies alterns de dilluns a dijous per 
facilitar l’assistència de tots i cadascun dels membres. 

 
L’última reunió del consell escolar s’ha convocat el 29 de juny, amb l’objectiu de poder 
presentar i aprovar la memòria abans del mes de Juliol per tal que l’equip directiu pugui 

treballar en el nou Pla general de Centre durant aquest mes. 
 
Tot i que els consells escolars sempre s’han avisat amb molt més temps que les 48h mínimes 
que s’estableixen per llei, es valora fer un calendari provisional de reunions al llarg del curs 

que ajudaria a tots els membres a organitzar-se, i fixar, més o menys, les dates en les quals 
es faran les reunions. 

3.5.2. Equip Directiu 
Durant el primer trimestre el director va estar 4 setmanes de permís de paternitat, amb el 
que algunes funcions les va haver d’assumir la cap d’estudis. 
El tercer trimestre la cap d’estudis ha estat de baixa per maternitat i la direcció així com el 

secretari i les coordinadores, tant d’infantil com de primària han hagut d’assumir les seves 
funcions, quedant moltes concentrades en la direcció que en molts moments s’ha vist 
desbordat pel cúmul de feina i línies de treball obertes simultàniament. 
 

3.5.3. Equip de Coordinació Pedagògica 
No s’han pogut reunir tots els dilluns. El volum de treball ha estat molt elevat i ha fet que 
resultés impossible tenir la pausa per trobar-se com caldria. 

3.6 Calendari i horari de reunions del professorat 
Claustres 
Han funcionat correctament. De vegades són poc dinàmics i hi ha certa desmotivació o 
participació. Caldria dinamitzar-los millor per tal que el claustre estigués més engrescat. Cal 

també un punt més d’implicació del claustre a l’hora de treballar els documents i preparar-se 
les sessions de claustre. 
 

Cicles 
El Cicle infantil s’ha trobat cada setmana, i hi ha una valoració molt positiva. 
La resta de cicles no s’han trobat cada setmana i en molts moments no s’ha prioritzat i s’han 
posat entrevistes, trobades o alguna altra activitat en el dia marcat de cicle. Cal establir els 

cicles com a prioritat.  
Es valora continuar treballant-ho i millorant l’organització de cara els propers cursos. Donat 
la casuística de l’escola, d’una línia, on ens trobem cicles on només hi ha dues tutories i un 

especialista, es valora la possibilitat de que les reunions setmanals on fins ara es feien els 
cicles, a partir del proper curs s’estableixin com a intercicles i es canvien de dia per no 
coincidir amb la CAD. 

 
Comissions 
No hi ha hagut comissions de treball i només han funcionat les comissions de festes. Caldria 

repartir-se millor ja que algunes queden descompensades i d’altres sobredimensionades. 
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3.7 Calendari d’avaluacions 
El calendari pel que fa a les avaluacions, han estat ben adequats pel que fa a les dates. Tant 
els informes d’escola que es donen a les famílies, com els informes SAGA, cada vegada està 
més consolidat el seu funcionament.  

 
Al tercer trimestre és on i ha hagut més dificultats, ja que malgrat i haver un a pauta de 
tasques a fer, no estaven marcades les dates o el moment en que s’havien de fer, i com que 
a nivell de gestió SAGA el final de curs és diferent i hi ha més feines extra i que la cap 

d’estudis que és la persona qui coordina aquests aspectes es trobava de baixa, ens ha fet 
anar una mica apretats a últim moment. 

3.8 Calendari de lliurament dels informes a les famílies 
Es valora molt positivament, tot i que es valora també, en el cas del tercer trimestre on s’han 
de fer notes de final de trimestre i notes globals per valorar tot el curs o tot el cicle, poder  
donar les notes finals després de l’últim dia de classe, deixant tot un matí d’atenció a les 

famílies per tal que puguin venir a buscar-les. Però per part de les famílies es valora que 
aquesta proposta pot generar incompatibilitats a nivell de conciliació familiar-laboral, i que de 
la manera com s’ha fet fins ara, entregant-les l’últim dia de classe, ja funcionava bé. 

3.9 Calendari de sortides i colònies 
S’han acomplert els objectius plantejats i respecte a la previsió inicial s’ha fet alguna sortida 
extra que ha sorgit l’oportunitat o el projecte a mitjans de curs: Montgat amb el partnership 
de 6è , una gimcana per Barcelona i una sortida de P5 a Poni Catalunya.  

3.10 Festes de l’escola 
Valoració de la Castanyada 
A nivell d’escola la castanyada es divideix en dos grans moments:  
L’Elaboració de panellets i pastissos, que ha anat bastant bé a tots els cursos, tot i que 

caldria ajustar algunes quantitats d’oli i farina, que s’han comprat una mica més en excés. 
 
I la festa amb les famílies, que va ser molt positiva, tot i que es valoren alguns aspectes a 

millorar, com que les taules queden molt atapeïdes amb pastissos, panellets i paperines de 
castanyes. 
 

Es van obrir portes abans de temps i els pares van entrar abans que els nens estiguessin 
preparats. Caldria que fos una cosa i després l’altra. S’estableix que cada any es faran 
danses. Aquest curs ha anat molt just per preparar a les hores de música. Cal fer una assaig 

general per tal que els nens es situïn al pati i la rotllana. 
 
De cara al curs vinent, cal mirar la distribució de les taules per evitar que els nens pugin a 

les grades i evitar accidents. 
 
Aquest any no es van repartir castanyes als pares de delegats per què les coguessin a casa, 

sinó que es van coure a la cuina de l’escola, amb ajut d’algú extern membre de l'empresa 
Fundació Esplai. Es valora molt positivament i agrada molt als pares que els nens i nenes 
facin els panellets a classe i fins hi tot que hi hagi cursos que fan pa de pessic per berenar 

en aquesta festa. 
 
Concert de nadal 

Es valora molt positivament el concert de Nadal: el desenvolupament de la jornada va ser 
correcte. La durada del primer dia va ser massa llarga degut a l’acomiadament sorpresa que 
li van fer els pares del alumnes de 3rB a la Marissa i que els grups d’Infantil més van acusar 
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ja que van haver d’esperar més del compte. 
 
Aquest curs l’assaig general es va fer igual que el curs anterior, en dies diferents als 

concerts, tot i que s’havia valorat que s’havia de canviar i fer-ho el mateix dia. 
 
Es valora positivament l’organització d’aquest any, la preparació i la ubicació del material del 

mestre de música. 
 
Es va notar que faltava personal, sobretot entre actuació i actuació, ja que en gairebé tots 

els moments es quedava el mestre de música a soles fent de presentador, director i 
gestionant la música, amb el substitut d’educació física que ajudava a recollir el teló. 
 

La Coral de pares va funcionar molt bé, aquest any va haver un augment de participació. 
Esperem que per cursos vinents el nombre augmenti encara més i que també s’animi algun 
pare.  

 
Carnaval 
El Pregó: El carnestoltes estava preparat aquest any per la extraescolar de creart. Ja estava 
vestit i decorat i va quedar espectacularment xulo. 

Al mig dia es va quedar preparat al despatx saludant. 
L’equip de música no va poder quedar muntat al migdia ja que hi ha menjador, però de cara 
a un proper any deixar-ho configurat i preparat, per després a les 15:00h que només sigui 

endollar. 
Es comenta que les ordres del pregó s’han de tenir en compte i consensuar per l’any vinent. 
 

Dijous gras: Va coincidir amb una sortida de Cicle Infantil i de cara a un proper any seria 
molt convenient no tenir sortides. 
Cal esperar-se entre tots per començar a berenar. 

Falta alguna persona que dinamitzi, i vagi explicant, dient bon profit, explicant el dijous gras, 
explicant el que es va fent amb la sardina,.. un narrador que vagi recolzant o explicant . 
 

Rua: Va començar tard perquè els tabals es van retardar. Els nens i nenes que fan tabals 
haurien d’anar directes, i haver un adult, mestre o representant de l’AMPA amb el grup per 
ajudar a organitzar, dirigir, marcar ritme. També es va notar el fet d’anar aquest any darrera 

de l’escola Joan Maragall, el que va suposar un cert desordre entre tabals i comparsa 
d’escola.  
La música, no sonava prou. 

Xocolata va quedar molt bona. Respecte els intolerants cal preguntar a classe abans si en 
volen o no en volen, perquè molts després no en volen. 

Des de l’AMPA es valora que calen més ajuts i una altra organització a nivell de famílies per 
que faci la neteja de les safates, gerres i recipients de la xocolatada ja que sempre els toca 

als membres de la Comissió de Festes de l’AMPA, amb l’ajut de dos o tres mares més 
(sempre les mateixes; fer un torn rotatiu entre els diferents cursos, que es roti entre pares i 
claustre, que ho facin sempre els pares dels alumnes de sisè, contractar amb l’empresa que 

subministra la xocolata que s’encarreguin també de la neteja. 

 
Enterrament de la sardina: Falta una presentadora que vagi narrant i guiant l’acte. Els tabals 
es van fer tres assajos de 20-25 minuts. La repartició en dos grups va anar molt bé. 
 

Sant Jordi 
Ambientació: Aquest any a l’haver estat la Marissa ajudant ha alleugerit el feix de feina per 
classe i comissió. De cara a propers anys caldria tenir en compte que si es vol fer una 
ambientació lluïda se li ha de dedicar més hores i organització de les classes.  Es valora 
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positivament el fet que enguany els passadissos han format part de l’ambientació que 
conduïa a la biblioteca i als infants ho han valorat molt bé. 
 

Berenar-Festa: Va fallar coordinació amb l’AMPA pel tema del berenar i organització en el 
moment de berenar. Caldria fer una prèvia trobada amb algú de l’Ampa i la comissió per a 
passar informació. 

 
Dinar de mestres: Va anar molt bé; el fet que es proposés fer un dinar conjunt va fer caliu i 
s’ha de tenir present que per les begudes els mestres van fer una petita aportació i l’escola 

va pagar els postres. 
 
Formació de la comissió: Pel gruix de feina que suposa aquesta festa i pel tema informació, 

aniria bé que hi hagués un representant de cada cicle i en la mesura del possible un membre 
de l’equip directiu. 
 

Timming de la festa: Tot i que va quedar poc temps per fer el berenar, el timming va estar 
ajustat al previst. 
 
És molt necessari que les famílies prenguin consciència i se’ls recordi que no poden sortir del 

seu espai als laterals dels alumnes i l’escenari o al fons de la pista, ja que en alguns 
moments va haver-hi familiars dels nens que es posaven en mig a gravar i/o fer fotos, i els 
alumnes tenien dificultats per veure l’escenari. 
 

Pel que fa a les mares representants de les famílies al consell hi ha disparitat d’opinions, 

mentre algunes mares membres del Consell estimen que potser l’espectacle es va fer una 
mica llarg, altres consideren que va ser molt divertit. Sigui com sigui, tothom està d’acord en 
agrair l’esforç del professorat i dels nens i nenes fer-nos passar una bona estona als pares i 

mares. 
 
Fi de curs 

El claustre valora molt la feina que fa l’AMPA per poder organitzar la festa de fi de curs, 
any rere any.  
 
Es valora molt positivament els tallers que organitzen les classes a la tarda, tot i que es 

percep una certa manca de col·laboració entre les famílies i que qui ho dinamitza ha 
d’assumir tota la feina en lloc de ser un taller de classe. 
 

També es comenta que possiblement la part de la pirotècnia no s’adeqüi en el moment del 
castell de focs a la normativa de seguretat. 
 

El grup de mares i pares de 6è van fer un acomiadament a finals de maig que va estar molt 
bé i que va ser pels alumnes i famílies de 6è. El fet d’haver fet a la festa un actes simbòlic, 
com havia passat altres vegades, va quedar deslluït ja que no s’acaba de respectar aquell 

moment.  
 

Encara que va agradar moltíssim, considerem que va ser un error contractar un canó de 
confeti. Els nens i nenes s’ho van passar molt bé però després va resultar gairebé impossible 
netejar els patis de l’escola. Haurem de pensar en altres alternatives que siguin també 
divertides però més netes. Respecte a la ubicació de les taules, el curs vinent haurem d’estar 

més a sobre per tal de deixar més espai per la zona de ball, sense que sigui necessari 
desmuntar les taules de sisè. 
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Aquest curs, no hi ha hagut coordinació entre els equips de treball, només dos dies abans de 
la festa que es van posar en contacte amb l’escola pel díptic. Es valora que de cara al proper 
curs la reunió per coordinar aquesta festa s’hauria de fer la primera setmana de juny. 

3.11 Equips de treball durant el present curs 
En general els equips de treball han funcionat correctament, tot i que hi ha aspectes a 
millorar. 
 

L’equip de biblioteca han estat dues mestres del Cicle Infantil qui se n’han fet càrrec. Ha 
funcionat molt bé, però és una tasca que es valora estaria bé implicar a un parell de mares o 
pares a formar part d’aquest equip de treball pel servei de préstec entre d’altres possibles 

tasques. 
 
La coordinació enguany no ha estat ben estructurada i no s’han fet totes les trobades que 

s’haurien d’haver fet. Es valora molt important que aquest equip de treball es trobi ja que ha 
de ser el dinamitzador dels cicles en alguns aspectes. 
 

Respecte el material, ha estat l’administratiu de l’escola qui ho ha gestionat. Cal organitzar-
se millor la gestió d’aquest aspecte de cara al proper curs, tan la previsió del material que es 
necessita com les comandes unificades. 

 
Els altres equips de treball ja s’han valorat al llarg d’aquesta memòria. 
 

3.12 Serveis del centre: menjador i aula d’acollida 
Menjador 

L’equip de monitores ha funcionat molt i molt bé, es valora de manera excel·lent el treball de 
cohesió i dinamització que ha fet la coordinadora de menjador des de que va arribar. A nivell 

de monitoratge s’han anat afegint monitors a mesura que la ratio d’alumnes creixia tal i com 
s’havia acordat, i les noves incorporacions també han estat molt bones i s’han sumat a la 
dinàmica positiva. 

No obstant també s’ha de dir que hi ha hagut dinàmiques molt complicades sobretot per part 
d’un alumne que es queda al menjador i que ha generat moltes tensions i conflictes que 
s’han provat de resoldre de diferents maneres però que no s’ha acabat de trobar una solució 

adient. 

Es comenta que el to general a l’hora del menjador és massa alt i amb força pressa, el 
monitoratge en termes generals parlen massa amb crits i això pensem que genera més 

tensió i no ajuda a un clima relaxat. Seria important recordar i remarcar quin és l’objectiu 
d’aquest temps i com d’important és que es visqui de manera més tranquil·la i relaxada. 

L’equip de cuina, no ha acabat d’agafar aquesta dinàmica positiva. Hi ha diferències 

d’actituds o de manera de veure les coses i no es fa fàcil treballar amb aquest ambient de 
tensió. Per part de les famílies i dels mestres que es queden, a les comissions del menjador 
ha sortit diverses vegades per les representants d’aquestes, que hi ha queixes amb el 

resultat final del menjar. 

Pel que fa a l’empresa, aquest any la valoració no és del tot positiva ja que es valora que hi 
ha hagut aspectes mal gestionats i no estem d’acord amb la manera d’abordar-los o de fer. 

S’ha plantejat fer una inversió a la cuina, però de moment és un aspecte que està pendent 
de resoldre com es fa. 

La comissió de menjador ha estat molt activa i s’han fet diverses trobades al llarg del curs, 

per parlar dels conflictes, menús, fer seguiment del funcionament i parlar del conveni a final 
de curs. Aquests aspectes s’acabaran de lligar i tancar el mes de juliol. Es valora molt 
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important que sempre que s’hagi de comunicar o parlar alguna cosa i siguin els 
representants implicats. 

Aula d’ acollida 

La valoració que se’n fa és molt positiva i no hi ha hagut incidències. Tots els alumnes que 
en fan ús estan molt contents amb aquest servei. 

3.13 Llibres de text 
Aquest curs ha estat el primer any que es treballava una àrea sencera, medi, sense basar-se 

en el llibre i amb una metodologia de projectes. La valoració feta a l’apartat pedagògic 
d’aquesta memòria ha estat molt positiva i tal i com queda recollit al projecte de direcció, la 
línia pedagògica i metodològica de l’escola continuarà consolidant-se en aquest sentit. 

El curs anterior es van renovar els llibres de cicle mitjà, amb el handicap que aquest curs 
2014-15 el grup doble entrava al cicle i per tant necessitàvem disposar de dos jocs de llibres, 
la qual cosa encaria i feia que la gestió de socialització quedés molt justa. 

El curs vinent, on el grup doblat passarà a 4t, es valora que es comprarà un joc de 
matemàtiques i un de llengua catalana, ja que l’actual grup de 4t ja disposa d’un joc de 
cada. És una inversió no gaire rentable, ja que només necessitarem aquest curs dos jocs de 

llibres, però necessària. Per tal que quedi repartit un dels grups tindrà un joc nou d’una àrea 
i l’altre grup la de l’altra. Amb el llibre de castellà no es comprarà llibre ja per horari es pot 
organitzar per tal de compartir-los. 

Com aquest canvi metodològic de treball basat en projectes, activitats manipulatives, 
vivencials i significatives, que s’està fent a l’escola està previst estar consolidat al 2018. Es 
valora que aquest concepte de socialització de llibres, que enguany ja s’ha modificat a l’hora 

d’explicar-lo a les famílies noves i se l’ha anomenat “socialització de llibres de text i material 
pedagògic”, cada vegada quedarà més obsolet i s’haurà de replantejar un canvi de nom i/o 
d’enfoc mantenint la mateixa filosofia que la que té el projecte de socialització. 

3.14 Mitjans de comunicació – informació amb les famílies 
Comuniquem i informem a les famílies mitjançant circulars que lliurem a l’alumnat i els 
panells informatius aportats per l’AMPA. 

L’ús de la web i el twitter també s’ha fet servir com a eina de comunicació, però té 

l’inconvenient que no sabem a quantes famílies arribem per aquests canals ja que és difícil 
de quantificar-ho. 

Enguany el canal que millor ha funcionat ha estat l’email amb els pares i mares delegades, i 

alhora aquests ho comunicaven via whatsapp mitjançant els grups classe que hi ha creat a 
nivell de famílies. 

Amb l’objectiu de cercar millors canals de comunicació l’escola també ha mantingut alguna 

trobada amb uns desenvolupadors de la app per a telèfons movils classnote per tal de veure 
la seva viabilitat per implantar-la com a eina de comunicació Escola-Família. Estem en 
converses. 

3.15 Prevenció de riscos laborals 
S’han fet diverses actuacions que estaven plantejades en el Pla General de Centre: 
Fer la formació i el recordatori anual al claustre i al personal no docent de com gestionar un 
simulacre d’evacuació del centre. 

Dies previs als dos simulacres de confinament proposat per l’Ajuntament, s’ha recordat al 
claustre les actuacions a seguir en cas de sentir la sirena. També s’ha recordat al personal 
no docent.  

S’ha revistat i actualitzat  el Pla d’Emergència de l’escola. 
S’han elaborat cartells informatius per a infantil i a la farmaciola. 
S’ha canviat la serradura per Sepiolita tal i com recomana el Departament d’Ensenyament. 
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S’han començat a revisar i actualitzar les carpetes relatives a la Prevenció de Riscos Laborals.  
 

3.16 Activitats extraescolars 
Es valoren positivament i adequades, tant pel que fa a les propostes esportives (Gimnàstica, 
Patins i futbol), les de mig dia (aula d’estudis i escacs), com les artístiques i lúdiques (Tabals, 

creart i tastaolletes). 
Respecte a la gestió de les mateixes, l’especialista d’educació física ha mostrat en diverses 
ocasions el seu desacord i malestar per com s’organitza i la gestió que fa del material i de 
l’espai de materials, la persona responsable dels patins i el futbol. Situació que ja es va 

donar l’any passat i que aquest ha continuat en la mateixa línia. 
 
Pel que fa a les activitats que ofereix l’esplai Mafalda creart, juguem i tastaolletes, val a dir 

que funcionen molt bé, fan propostes innovadores, creatives i penso que tenen un enfoc 
molt adient. 

Caldria recordar als pares i mares dels alumnes que l’activitat d’aula d’estudi és una activitat 

voluntària, no s’obliga als nens a anar-hi i ells van quan creuen que ho necessiten. Es va 
decidir fer un seguiment mensual d’assistència, ja que alguns alumnes no hi anaven o feien 
servir aquest espai per pintar, jugar i no per treballar i avançar feina, que és l’objectiu 

principal. 

3.17 Casal d’Estiu. 
Aquest és el tercer curs que el Casal d’Estiu de l’Escola és organitzat per l’Esplai Mafalda. 

S’han incrementat en 5 les places ofertades, així que en aquest curs són 65 places, més 5 
oferides per a supòsits especials on s’ha considerat adient atorgar beca. Els criteris a l’hora 
de concedir les places, que eren limitades, aquest any no han sigut tan qüestionats com els 
de l’any passat i van ser consensuats amb els membres de la Comissió de Casal de l’AMPA. 

Encara que les sol·licituds van superar les places oferides, no va ser com l’any anterior i no 
van quedar fora tants nens i nenes; creiem que això és degut al fet d’haver augmentat el 
preu del casal, creiem que això ha fet que hi haguessin menys sol·licituds que l’any passat. 

 
L’AMPA continua valorant molt positivament el fet de no fer un “macro casal” i continuem 
convençuts que es dóna un bon servei de lleure per als nens i nenes que hi assisteixen al 

Casal de l’escola, que els permet de gaudir del lleure tradicional i diferent al que s’oferta al 
barri. 


