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FULL DE SEGUIMENT I MEMÒRIA DE LA COORDINACIÓ PRIMÀRIA – SECUNDÀRIA 

Zona vinculació MONTBUI          Curs:    2017 - 2018 

 

Data de la sessió Aspectes tractats  i idees principals sorgides a la sessió / Documentació elaborada 
Data, temes propera reunió i 
assistents 

 
 
 
2-11-2017 

 
CONFECCIÓ DEL CALENDARI DE TROBADES I ACORD DEL TEMA A TRACTAR.  
En aquesta primera reunió vam decidir les dates de trobades de la comissió i també es va decidir 
que el tema que treballaríem seria el model del nostre Servei Comunitari a l’institut i com incideix 
en  l’alumnat de primària del municipi.  
 
Acordem que en una reunió posaríem en comú els diferents models de butlletins de notes que es 
lliuren a les escoles.  

 

 
 
11-1-2018 

 
TRASPÀS RESULTATS PRIMERA AVALUACIÓ 1r ESO I RETORN PER PART DE LES 
ESCOLES.  
Prèviament a la trobada s’havien enviat les actes de resultats de la primera avaluació a les 
escoles. El dia de la trobada es comenten aquells casos que es consideren oportuns (perquè les 
notes no són les habituals de l’alumne o perquè es vol destacar alguns aspecte a tenir en compte 
relacionat amb els alumnes).  
  
 
1a. Trobada del servei comunitari.  
En aquesta trobada es fa la primera revisió del funcionament del servei i es comenten aquells 
aspectes que han de millorar-se.  
Aquest curs s’ha creat la figura d’una “coordinadora” que controlarà el funcionament.  
 
 

 

 
 
 
15-3-2018 

INFORMACIÓ SOBRE LA DIVERSITAT DELS ALUMNES DE 6è PER començar la 
planificació del curs 2018-2019.  
 
Planificació Portes obertes. 
 
Revisió i tancament del Servei Comunitari.  
 
Informes d’avaluació de les escoles.  
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26-4-2018 

 Deures d’estiu ( graella compartida), publicat al web de l’institut.  

 Lectures obligatòries de CS (especialment 6è) (graella compartida 

 Demanar a les escoles l’activitat d’acollida (model competencial orientador) (carta 
alumnes de 6è). 

 Tancament  curs . Es va fer un repàs de les activitats fetes. Es va fer una roda 
d’intervencions i cada escola va comentar iniciatives que estaven portant a terme i que 
funcionaven com ara el Projecte “Escolta’m” . A l’institut es va explicar que possiblement 
els alumnes de 1r d’ESO tindrien portàtils . També es va posar en comú la quantitat de 
deures que es demanaven als alumnes, el treball cooperatiu i per projectes. L’atenció a 
la diversitat  (dos professors per aula en alguna escola i també a l’institut).  

 Acords curs vinent.  
 

 

 

 
19-6-2018 
 
JUNY 2018 

Traspàs detallat dels alumnes que vindran el curs 18-19 a l’institut.  
El coordinador de 1r d’ESO , la psicopedagoga del nivell i coordinació pedagògica van a les 
escoles de primària.  
 
Recollir l’activitat d’acollida que proposem  des de  l’institut (model competencial 
orientador).  
Recollirem la carta que es va demanar als alumnes de 6è.  
 

 

 
 

RESUM FINAL 
 

Acords més significatius del curs 2017-2018 

 
. Es consolida i es valora positivament  el model de Servei Comunitari (tallers de llengua , modelatge llengua catalana ).Es crea el 
document marc i instruments de seguiment i avaluació del servei . Aquest curs s’ha incorporat la figura d’una “coordinadora” 
encarregada de detectar un mal funcionament.  
. Es consolida el servei “Aprenentatge i Servei” on alumnes de batxillerat ofereixen classes de repàs a alumnes de 5è i 6è.  
. L’organització dels deures d’estiu està totalment integrada en el funcionament de la comissió i de les activitats d’inici de curs a 
l’institut.  
. Tenim una graella compartida on s’especifiquen els llibres de lectura obligatoris.  
. Hem acordat una activitat que consisteix a que els alumnes de 6è de les escoles de primària escriguin una carta adreçada als 
professors de l’institut on es presentin i expliquin les seves expectatives i temors davant la nova etapa . Aquesta activitat formarà 
part d’altres que volem iniciar el curs vinent en relació a la implantació del model competencial orientador.  
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Aspectes a millorar pel proper curs 2018-2019 

 
Alguns aspectes del Servei comunitari.  
 
 

Propostes de temes a treballar el proper curs 2018-2019 

. Un dels temes que ens proposem treballar és coordinar-nos en aspectes digitals.  

. Les escoles Gaudí i Garcia Lorca i des de l’institut volem començar a introduir el treball per projectes.  

. Continuar consolidant el Servei comunitari.  

. Proposar noves activitats d’acollida pels alumnes de 6è (es contempla alguna activitat on alumnes més grans siguin els tutors dels 
futurs alumnes de 1r d’ESO) que formaran part de les actuacions per implantar el  model competencial orientador .   
 
 

Observacions 

 
Adjuntem document de Servei comunitari i graelles de seguiment i avaluació d’aquest servei.  
 
 
 


