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1. ESTIMACIÓ DEL GRAU D’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS  PROPOSATS EN EL PGA CURS 2019-2020 

   

1.1.- OBJECTIUS DE GESTIÓ: 
 Objectius - Indicadors – Grau d’execució  Curs 2020-21 

LLENGÜES   (CATALANA I CASTELLANA) 

OBJECTIUS INDICADORS 
GRAU D’EXECUCIÓ 

0 1 2 3 4 5 

1-Millorar l’assoliment de la 

competència comunicativa en la 

dimensió d’escriure (expressió escrita) 

1.1.-Revisió i valoració de l’adequació de les planificacions i de les UD al 

Pla de Llengua. 
    X  

1.2.- Verificació del treball sistemàtic de l’ortografia arbitrària a partir de 

les planificacions i de les UD (dictats preparats,...). 
    X  

1.3.-  Revisió de les proves d’avaluació interna d’expressió escrita, 

quantificant i analitzant l’enriquiment de la llengua emprada. 
    X  

1.4.- Constatació que es treballa de manera sistemàtica els aspectes 

formals de la llengua. 
    X  

1.5.- Constatació que s’han portat a terme els acords d’escola recollits al 

pla de llengua. 
   X   

1.6. Assoliment d’un 80% d’aprovats a les proves de Competències 

Bàsiques. 
     X 

2.-Millorar l’assoliment de la 

competència comunicativa en la 

dimensió de llegir i comprendre 

(comprensió lectora) 

 

2.1.Revisió i valoració de l’adequació al Pla de Llengua de les 

planificacions trimestrals. 
    X  

2.2. Assoliment d’un 80% d’aprovats a les proves de Competències 

Bàsiques.     X  
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MATEMÀTIQUES 

OBJECTIUS INDICADORS 
GRAU D’EXECUCIÓ 

0 1 2 3 4 5 

 

Millorar l’assoliment de la competència 

matemàtica en la dimensió relacions i 

canvi (resolució de problemes). 

 

 

1.1.-Constatació que s’ha sistematitzat a les Planificacions i a les UD.     X  

1.2.-Revisió de les Planificacions i de les UD.     X  

1.3.- Constatació que s’han portat a terme els acords d’escola recollits al 

pla de matemàtiques. 
    X  

1.4.- Assoliment d’un 80% d’aprovats a les proves de Competències 

Bàsiques. 
    X  

 
Valoració 

Al llarg del curs 2020-21 s’ha programat les àrees de llengua i matemàtiques d’acord amb els plans d’escola. A l’àrea de llengua s’han planificat 
trimestralment els objectius a assolir, tenint present les diferents tipologies textuals. 
 
S’ha constatat l’adequació de les activitats d’ensenyament aprenentatge mitjançant la revisió de les Unitats Didàctiques d’ambdues àrees 
(Llengua i Matemàtiques). S’ha fet una planificació que asseguri un aprenentatge cíclic, acumulatiu, gradual i extensiu a diferents contextos, una 
programació que asseguri la seqüenciació lògica entre els nivells del mateix cicle i intercicles. S’han revisat, adaptat i consolidat les activitats, 
estratègies metodològiques  i organitzatives i l’ús de recursos emprats en els cursos anteriors. 
 
VALORACIÓ RESULTATS COMPETÈNCIES BÀSIQUES 6è - Veure l’ANNEX (Avaluació Interna).  

 

Propostes: 
1. Les propostes de millora a partir de l’anàlisi dels resultats es troben a l’ANNEX (Avaluació Interna). 
2. Es proposa continuar treballant fent servir l’aprenentatge dialògic i els grups interactius, ja que s’ha constatat l’eficàcia en tots els aspectes 

(millora dels resultats obtinguts i d’atenció a la diversitat), sempre i quan els criteris de les autoritats sanitàries per a l'obertura de centres i 
les mesures de prevenció, higiene i seguretat que s'hi han d'aplicar així ho permetin (COVID-19). 
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OBJECTIUS DE CONTINUÏTAT 

OBJECTIUS INDICADORS 
GRAU D’EXECUCIÓ 

0 1 2 3 4 5 

1. Reforçar les àrees instrumentals 
per assolir les competències 
bàsiques tot donant prioritat a la 
competència comunicativa, a la 
competència matemàtica i a la 
competència d’aprendre  a 
aprendre. 

 

1.a. Constatació que s’han prioritzat aquells grups amb més necessitats.      X 

1.b. Verificació que s’han planificat estratègies per a l’atenció als alumnes 
amb necessitats educatives especials. 

     X 

1.c. Constatació que s’han elaborat els PI i els PII.      X 

1.d. Revisió de la planificació de la sisena hora.      X 

1.e. Comprovació que s’estan realitzant les activitats de dinamització de la 
lectura i el projecte de biblioteca d’aula. 

    X  

1.f. Comprovació que s’estan realitzant activitats competencials digitals 
realitzades en els diferents nivells educatius, fent ús dels recursos TAC i 
incorporant la robòtica a l’escola. 

     X 

2.- Fomentar les relacions amb 
l’entorn. 

 

2.a.  Grau de participació en el Pla Educatiu d’Entorn.      X 

2.b.  Comprovació que es continua el projecte Tàndem. (Aj i entitat Marinva)  X     

2.c.  Comprovació que es continua apropant l’alumnat als serveis i recursos 
de la localitat. 

     X 

2.d.   Comprovació que s’ha iniciat el projecte LACM.      X 

3.- Derivats d’objectius plantejats 
anteriorment i recollits en la 
memòria 2019-2020. 

A nivell Organitzatiu: 

3.a. Verificació que s’han portat a terme les proves d’avaluació interna de 
Competències Comunicativa i Matemàtica. 

     X 

Àmbit d’ensenyament i d’aprenentatge: 
3.b.Verificació que s’està fent un ús funcional de la llengua (agenda escolar). 

    X  

3.c. Comprovació que s’estan respectant els acords presos als Plans de 
Llengua i Matemàtiques del centre. 

    X  

3.e. Seguiment dels projectes realitzats als diferents  nivells educatius.      X 
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VALORACIONS: 
 

1. Reforçar les àrees instrumentals per assolir les competències bàsiques tot 

donant prioritat a la competència comunicativa, a la competència matemàtica i a 

la competència d’aprendre  a aprendre. 

 

1.a. Prioritzar i incrementar el suport a les àrees instrumentals  a tots els 

nivells educatius, preferentment els grups de 6è, i valorar d’altres 

necessitats. 

 

Les hores disponibles del centre s’han dedicat a atendre la diversitat dels grups, 

necessitats recollides en el pla d’atenció a la diversitat del centre, realitzat en base a les 

necessitats detectades. 

 

Es va fer una valoració inicial  del grau d’assoliment de les competències bàsiques dels  

alumnes  a les àrees instrumentals. Una vegada analitzats els resultats obtinguts i 

tenint present l’avaluació del curs anterior i els recursos disponibles del centre, l’equip 

directiu i la CAD  va decidir  assignar a cada grup un nombre d’hores de suport  d’acord 

amb les necessitats detectades, les hores disponibles del centre i la idoneïtat del  

personal que fa el reforç.  

 

Posteriorment els/les tutors/es, els responsables del reforç, les especialistes d’E.E, el 

tutor d’aula d’acollida i l’especialista de l’EAP (en els casos de n.e.e.) van establir els 

objectius, els continguts, les estratègies metodològiques i organitzatives, els materials, 

els fulls  d’observació sistemàtica que recollirien el resultats dels alumnes i els criteris 

d’avaluació que es farien servir, així com  el calendari de valoració per a la regulació del 

procés  d’ensenyament i d’aprenentatge. 

 

Els continguts objecte de  reforç, preferentment, han estat els següents: 

 

Educació infantil: la llengua oral 

Cicles inicial, mitjà i superior: la competència comunicativa en totes les seves 

dimensions, la competència matemàtica  i la d’aprendre a aprendre. 

 

Després de cada sessió d’avaluació, d’analitzar els resultats de les proves d’avaluació 

longitudinal (Llengua i Matemàtiques) i com a conseqüència dels resultats 

d’ensenyament i d’aprenentatge  dels alumnes i de les noves incorporacions la CAD, 

juntament amb els mestres de suport i tutors, ens hem reunit amb la finalitat d’adequar 

la resposta educativa a les necessitats detectades  i rendibilitzar els recursos. 

 

1.b. Planificar les estratègies per a  l’atenció als alumnes amb necessitats 

educatives especials. 

 

Les hores dedicades a l’atenció a la diversitat i la distribució als diferents nivells 

educatius  s’adjunta a l’ANNEX. 

 

L’atenció a la diversitat és necessària en tots els nivells educatius degut a les 

característiques de la població que escolaritzem  i ha estat imprescindible als grups 

deCicle Superior. 
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El reforç en els diferents grups ha estat  valorat  positivament, el grau d’assoliment dels 

objectius proposats així  ho justifica.  

 

La valoració específica de cada grup s’incorporarà a les memòries dels tutors i mestres 

de suport i de forma general a  l’ANNEX. 

 

1.c.   Elaborar els PI  i els PIIs quan calgui. 

 

S’han elaborat  els PI i els PIIs, quan han calgut. Es va informar a les famílies sobre els 

objectius i criteris d’avaluació així com el seu acord, signatura i compromís a l’hora de 

portar-lo a la pràctica. 

 

 

1.d.   Planificar la sisena hora a l’educació primària dedicant, amb caràcter 

general, dues hores a activitats de l’àmbit lingüístic (donant prioritat a la 

comprensió lectora i l’expressió escrita) i dues a l’àmbit matemàtic 

(Numeració i càlcul, Espai, forma i mesura, Relacions i canvi), l’altra hora 

restant cada grup la prioritzarà segons les necessitats de l’alumnat (altres 

àmbits) i en tot cas a la integració de les TIC al currículum. 

 

 

L’aplicació de la sisena hora s’ha fet  tal i com s’havia previst. S’han dedicat, amb 

caràcter general, dues hores a l’àmbit lingüístic, dues a l’àmbit matemàtic i l’altra a 

reforçar altres àmbits. 

 

L’aplicació de la sisena hora ha suposat un suport molt important a l’alumnat en 

disposar de més hores per  dedicar-les  a la lectura en particular i a l’àmbit lingüístic en 

general,  a l’àmbit  matemàtic i als àmbits d’aprendre a aprendre i d’autonomia i 

iniciativa personal. També ens ha permès la continuació dels espais de coordinació 

dels diferents  cicles i dels especialistes dins l’horari lectiu amb una durada de dues 

hores setmanals.  

 

La coordinació dels mestres d’educació infantil i primària es va establir, amb caràcter 

general, els dijous de 13  a 14 hores. 

 

La compactació d’hores ha permès que el professorat d’educació primària tingués dos 

espais de temps (tres hores setmanals considerades d’horari no fix),  en les quals  el 

professor podia absentar-se del centre. La valoració de la sisena hora s’adjunta a 

l’ANNEX. 

 

 

1.e.   Continuar amb la dinamització de la lectura i  el projecte de biblioteca 

d’aula. 

 

Es  va continuar amb el pla d’escola de lectura de contes. Cada nivell educatiu va 

comprar un lot de llibres adequat al nivell de competència lectora de cada edat. El cap 

de setmana els  nens van  portar  un llibre a casa per llegir-lo. A l’aula es va fer el 

control  dels  llibres llegits i la valoració que n’havien fet.  



9 

 

 

Malgrat la finalització del projecte d’innovació Punt Edu l’escola ha valorat molt 

positivament la continuïtat de les activitats de dinamització de la lectura. 

 

S’ha organitzat una biblioteca mòbil al passadís de cicle superior per posar a l’abast 

dels alumnes d’aquest cicle un gran ventall de llibres de lectura.  Cada dia de la 

setmana, coincidint amb l’horari de pati, ha estat operativa destinada a un curs de cicle 

superior amb la finalitat que, de forma voluntària,  els alumnes que ho desitgin puguin  

gaudir de la lectura. 

 

La dinamització de la lectura en el centre és una activitat molt valorada ja que, a més 

de fomentar el gust per la lectura i  d’aprofitar els recursos de la biblioteca del centre, 

es fan nombroses propostes per treballar l’expressió escrita.  

 

 

1.f.  Consolidar les activitats realitzades pels diferents nivells educatius, amb 

suport de les noves tecnologies (PDI, tablets, chromebooks, robòtica i 

ordinadors a l’aula). 

 

S’han consolidat les activitats realitzades pels diferents nivells educatius fent ús de les 

TAC (tablets, robots, PDI, etc.). Hem continuat adequant l’espai per fer la ràdio escolar. 

 

Pel que fa a l’àmbit digital, s’ha treballat molt activament a totes les àrees. S’ha integrat 

en el currículum i s’ha fomentat l’ús de les noves tecnologies a l’aula ordinària.  

 

PROPOSTES: 

1. Reforçar les àrees instrumentals per assolir les competències bàsiques 

tot donant prioritat a la competència comunicativa, a la competència 

matemàtica i a la competència d’aprendre  a aprendre. 

 

1. Prioritzar, de cara al curs vinent, el suport en els grups més necessitats.  

2. Continuar amb les activitats de dinamització de la lectura i aquelles que 

se’n deriven d’expressió escrita. 

3. Aprofitar els resultats de les proves de comprensió lectora i expressió 

escrita de cara a l’organització del suport i a l’optimització dels recursos. 

4. Continuar consolidant les activitats  realitzades pels diferents nivells 

educatius, amb suport de les noves tecnologies (PDI, tablets, robots, 

chromebooks, ràdio escolar i ordinadors a l’aula). 

 

VALORACIÓ: 

2.- Fomentar les relacions amb l’entorn. 

 

S’han continuat realitzant les activitats proposades per l’Ajuntament per conèixer 

l’entorn. 

Aquest curs hem continuat el projecte Tàndem amb l’entitat Marinva. 
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FEM TÀNDEM L'H és un projecte de singularització de les escoles públiques de 

L'Hospitalet mitjançant un element d'excel·lència del camp de les arts, la cultura i les 

ciències. Vol desenvolupar la funció educativa de la cultura enfortint els vincles i la 

col·laboració dels equipaments culturals amb les escoles públiques de L'Hospitalet. 

 

Durant aquest curs, l’entitat Marinva ha continuat treballant mitjançat el grup impulsor 

creat en el claustre de professors. 

 

Objectius: 

1- Treballar la mirada del professorat de l’escola pel que respecte al pati com a 

espai d’oportunitats educatives. 

2- Realitzar la fase ideem i fem de la creació del pati. 

3- Establir el pla d’acció i la seva temporalització, 

4- Realitzar les accions acordades juntament amb tots els agents de l’escola 

(famílies, alumnat i mestres). 

 

La valoració del Projecte Fem Tàndem amb Marinva ha estat valorat molt negativament 

per tot el professorat implicat. La falta d’impacte d’aquest projecte a la vida escolar dels 

infants ha fet que sol·licitem un canvi d’entitat col·laboradora, tot continuant amb el 

mateix eix (gammificació a les aules) però explorant noves possibilitats.  

 

El Projecte LACM ha estat valorat molt positivament pels alumnes que han assistit a 

aquesta activitat. 

 

PROPOSTES: 

2.- Fomentar les relacions amb l’entorn. 

 

1. Continuar amb les activitats per conèixer l’entorn. 

2. Continuar el Projecte Tàndem, però canviant d’entitat col·laboradora 

(Ajuntament i Entitat Nubotica, substituint a Marinva) 

3. Continuar el Projecte LACM. 

 

VALORACIÓ: 

3.- Derivats d’objectius plantejats anteriorment i recollits en la memòria 2019-

2020. 

  

 A NIVELL ORGANITZATIU: 

S’han passat  trimestralment les proves d’avaluació interna de Competències 

Comunicativa i Matemàtica a tots els nivells educatius,  per comprovar l’evolució dels 

alumnes  i reconduir el procés quan ha calgut. 

 

S’ha consolidat totalment l’organització de tots els suports dins de l’aula, prioritzant el 

treball en grups interactius en tots els nivells educatius.  

 

La realització de les proves d’avaluació interna de Competència Comunicativa i 

Matemàtica ens estan servint per consolidar una línia clara d’actuació envers les àrees 

instrumentals. 
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  ÀMBIT D’ENSENYAMENT I D’APRENENTATGE: 

S’ha continuat insistint en la importància de fer un ús funcional de la llengua.  

 

La feina dels cicles és de vital importància per vetllar pel compliment dels acords 

presos als Plans de Llengua i Matemàtiques aprovats al centre. 

 

S’han realitzat projectes en tots els nivells educatius. 

 

Es valora molt positivament tots els punts derivats d’objectius plantejats anteriorment 

com una manera de no perdre de vista tots aquells aspectes consolidats a l’escola però 

que són totalment necessaris per continuar donant una resposta educativa de qualitat a 

tot l’alumnat del centre. 

 

 

PROPOSTES: 

3.- Derivats d’objectius plantejats anteriorment i recollits en la memòria 2019-

2020. 

 

  A NIVELL ORGANITZATIU: 

Continuar passant les proves d’avaluació interna a tots els nivells educatius, tant de 

Llengua com de Matemàtiques, per tal de poder ajudar a aquells grups que en 

presenten més dificultats en assolir les competències bàsiques. 

  

ÀMBIT D’ENSENYAMENT I D’APRENENTATGE: 

 

a. Continuar prioritzant l’ús funcional de la llengua mitjançant avisos d’activitats, 

notes als pares, informacions sobre sortides escolars, etc. 

b. Continuar vetllant pel compliment dels acords presos al Plans de Llengua i 

Matemàtiques aprovats al centre. 

c. Continuar impulsant la transversalitat dels coneixements en tots els cicles 

mitjançant la realització de projectes interdisciplinaris. 
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OBJECTIUS D’INNOVACIÓ 

OBJECTIUS INDICADORS 
GRAU D’EXECUCIÓ 

0 1 2 3 4 5 

1.- Projecte  de 
transformació del centre  en 
comunitat d’aprenentatge 
 

1.a. Comprovació que s’han consensuat i prioritzat els somnis que volem 
aconseguir durant aquest curs. 

 X     

1.b.  Comprovació que s’ha potenciat la captació de voluntariat. X      

1.c. Comprovació que s’ha actualitzat el banc de voluntaris. X      

1.d. Verificació que s’està agilitzant la incorporació dels voluntaris en els 
grups més necessitats. 

X      

1.e. Comprovació que s’han fet públics periòdicament els somnis 
aconseguits. 

 X     

1.f. Verificació que s’estan portant a terme les Tertúlies Literàries 
Dialògiques. 

     X 

1.g. Verificació que s’han portat a terme les Tertúlies Musicals Dialògiques.   X    

1.h. Verificació que s’han iniciat les Tertúlies Dialògiques Científiques.      X 

1.i.Verificació que s’han iniciat les Tertúlies Dialògiques Artístiques.    X   

1.j. Comprovació del grau de participació de familiars a la comunitat 
d’aprenentatge. 

X      

1.k. Comprovació del grau de participació de familiars dins de l’aula ordinària. X      

1.l. Comprovació que es porta a terme la formació de familiars (EdV).      X 

1.m. Recull de les actuacions que s’han dut a terme en relació al Model 
dialògic de prevenció i resolució de conflictes. 

   X   

1.n. Registre de l'assistència al curs de formació els dimarts de 13h a 14h. 

 
X      
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VALORACIONS: 
 

1.- Projecte  de transformació del centre  en comunitat d’aprenentatge. 
 

Al llarg d’aquest curs, les actuacions dutes a terme han estat encaminades a continuar 

la implementació de les diferents actuacions educatives d’èxit, així com també s’ha 

treballat per la implementació de les Tertúlies dialògiques científiques i artístiques. 

 

Donada la situació excepcional derivada de la pandèmia per la COVID-19, la 

participació de la comunitat educativa a l’escola ha estat restringida. Es per aquest 

motiu que no s’han pogut portar a terme totes les accions que necessiten de la 

implicació de les famílies al centre (consens de somnis, participació dels voluntaris tant 

a l’aula ordinària com a la vida del centre, etc...).  

 

Pel que fa a les Tertúlies Musicals, l’organització del centre en grups bombolla ha fet 

que no es puguin fer de manera sistemàtica per l’especialista de música als grups de 

5è, tal i com estava previst. 

 

Tampoc s’ha portat a terme la formació dialògica del professorat ja que es va valorar no 

fer-la telemàticament.  

 

Actuacions Educatives d’Èxit 

 

TERTÚLIES DIALÒGIQUES 

 

TERTÚLIES DIALÒGIQUES LITERÀRIES DE CLÀSSICS UNIVERSALS. 

 

A la nostra comunitat d’aprenentatge portem 11 cursos fent tertúlies dialògiques 

literàries de clàssics universals com a actuació educativa d’èxit integrada en la nostra 

activitat educativa. 

Aquesta activitat es porta a terme des de P4 fins a 6è en una sessió setmanal. Les 

lectures són escollides i graduades segons el grau d’adequació a cada nivell.  

Valorem molt positivament aquesta activitat ja que aconsegueix desenvolupar en els 

alumnes moltes de les capacitats bàsiques contemplades en el currículum educatiu 

com ara el gust per la lectura, la millora de la capacitat de reflexió, argumentació, 

expressió verbal i creativitat... així com són una oportunitat per desenvolupar hàbits de 

convivència i respecte. 

A més són molt gratificants tant per els alumnes com per l’adult dinamitzador de las 

tertúlies i permeten crear un vincle d’unió entre els seus participants. 

  

La valoració de les actuacions realitzades ha estat positiva. Veure ANNEX 
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TERTÚLIES DIALÒGIQUES MUSICALS, CIENTÍFIQUES I ARTÍSTIQUES. 

  

Enguany, s’han portat a terme les Tertúlies Dialògiques Musicals a Educació Infantil i 

s’han continuat realitzant les Tertúlies Dialògiques Científiques a sisè de primària. 

Aquestes  AEE les han dut a terme les tutores i el coordinador de cicle superior. La 

valoració ha estat del tot positiva.  Pel que fa a les Tertúlies Dialògiques Artístiques les 

han portat a termes les especialistes de Tertúlies.  

Veure ANNEX 

 

GRUPS INTERACTIUS 
 
Els grups interactius són l’Actuació Educativa d’Èxit a la que dediquem més hores 

lectives. Valorem molt positivament el grau d’aprofitament del temps en aquesta 

organització d’aula.  

 

PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 

 

Aquest curs, degut a les restriccions per la pandemia de la Covid-19, no hem pogut 

comptar amb col·laboradors externs a les aules. Només hem comptat amb la plantilla 

de mestres i els alumnes en pràctiques de magisteri. 

 

FORMACIÓ DE FAMILIARS 

 

Tot i les restriccions i les indicacions del Procicat, durant aquest curs l’Escola de Vida 

ha funcionat amb prou normalitat, sempre fora de l’horari lectiu dels alumnes de la 

nostra escola. Valorem molt positivament l’impacte d’aquesta Actuació Educativa d’Èxit. 

 

MODEL DIALÒGIC DE PREVENCIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 

 

Durant aquest curs hem continuat aplicant el Model Dialògic de Prevenció i Resolució 

de Conflictes per prevenir i resoldre els conflictes que s’han anat originant al llarg del 

curs. Aquest curs, degut a les mesures organitzatives incloses al Pla d’Obertura per al 

curs 2020-21 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, hi ha aspectes 

d’aquesta actuació educativa d’èxit que no s’han portat a terme per la falta de formació 

específica a tot el professorat (no hem pogut realitzar la FIC que cada any organitzem 

per compartir estratègies). 

 

FORMACIÓ DIALÒGICA DEL PROFESSORAT  

 

Aquest curs no hem organitzat la FIC relacionada amb la Formació Dialògica del 

Professorat. Tot i així, hem fet algunes sessions específiques per mestres nous per 

compartir els aspectes teòrics i pràctics relacionats amb les evidències científiques que 

són base del nostre projecte educatiu. Pel curs vinent, valorem necessari tornar a 

organitzar la formació sistemàtica del professorat per avançar com a Comunitat 

d’Aprenentatge. 
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PROPOSTES: 

Projecte  de transformació del centre  en comunitat d’aprenentatge.  

1. Tornar a consensuar cada inici de curs els somnis a aconseguir.  

 

2. Tornar a celebrar la fase dels somnis (objectiu subjecte a l’evolució de la 

Pandèmia i de les indicacions del Procicat). 

 

3. Continuar prioritzant la captació de voluntaris (aprofitar trobades amb els pares, 

festes, celebracions entrevistes, etc) i d’altres mecanismes com contactes amb 

les Universitats, escola de magisteri, antics alumnes, entitats col·laboradores etc. 

(objectiu subjecte a l’evolució de la Pandèmia i de les indicacions del Procicat). 

 

4. Continuar amb el registre d’un banc de voluntaris amb el perfil de cadascú, 

preferències, horaris de disponibilitat, hores dedicades, etc. (objectiu subjecte a 

l’evolució de la Pandèmia i de les indicacions del Procicat). 

 

5. Continuar agilitzant  la incorporació  dels mateixos en els grups més necessitats. 

(objectiu subjecte a l’evolució de la Pandèmia i de les indicacions del Procicat). 

 

6. Incrementar la divulgació periòdica dels somnis aconseguits. 

 

7. Continuar amb les Tertúlies Literàries dialògiques de Clàssics Universals des de 

P3 a 6è d’Ed. Primària. 

 

8. Continuar amb les Tertúlies Musicals dialògiques a 5è d’Ed. Primària. 

  

9. Continuar les Tertúlies Científiques dialògiques a 6è d’Ed. Primària. 

  

10. Continuar les Tertúlies Artístiques dialògiques a tots els nivells educatius, des 

de P3 fins a 6è de Primària. Es proposa que siguin els mestres de Plàstica els 

que les portin a terme a l’Educació Primària. 

 

11. Potenciar la participació de familiars a la Comunitat d’Aprenentatge. (objectiu 

subjecte a l’evolució de la Pandèmia i de les indicacions del Procicat). 

  

12. Potenciar la participació de familiars dins de l’aula ordinària mitjançant els grups 

interactius. (objectiu subjecte a l’evolució de la Pandèmia i de les indicacions del 

Procicat). 

  

13. Continuar amb la Formació de Familiars. 

 

14. Continuar desenvolupant i implementant el “Model Dialògic de Prevenció i 

Resolució de Conflictes”. 

 

15. Tornar a realitzar la FIC “Formació Dialògica del Professorat. Actuacions 

Educatives d’Èxit” 

.
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ALTRES OBJECTIUS 

OBJECTIUS INDICADORS 
GRAU D’EXECUCIÓ 

0 1 2 3 4 5 

1.- Derivats de les 
instruccions d’inici de curs. 

1.a. Anàlisi dels resultats de Competències Bàsiques de 6è.      X 

1.b. Verificació que s’han establert estratègies per fomentar l’hàbit de lectura 
independent, diària i reflexiva. 

    X  

1.c. Anàlisi dels resultats de final d’etapa d’Ed. Infantil.    X   

1.d. Constatació que s’han portat a terme les reunions de coordinació d’Ed. 
Infantil amb Primària i Primària amb Secundària. 

   X   

1.e. Verificació que s’estan portant a terme les actuacions previstes pel que 
fa a l’acollida del membres de la comunitat educativa. 

    X  

1.f. Realització del pla d’avaluació del centre.     X  

2.- La realització del pla 
d'emergència. 

2.a. Realització del pla d’evacuació del centre. 

     X 

3.- Derivats de la implantació 
de la Normativa actual. 

3.a. Revisió de l’actualització de les unitats didàctiques a tots els nivells 
educatius. 

    X  

3.b. Constatació que s’han elaborat els nous plans d’escola. (Pla TAC, Pla 
Escola Família i Pla de Convivència). 

     X 

3.c. Verificació que s’han revisat i actualitzat les NOFC en el cas que sigui 
necessari. 

     X 
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VALORACIONS: 

 

Els resultats de les proves de competències bàsiques de 6è s’han valorat a l’annex 

corresponent. (ANNEX AVALUACIÓ INTERNA). 

 

Es continua establint estratègies per fomentar l’hàbit de lectura independent, diària i 

reflexiva. Destaquem les Tertúlies Literàries Dialògiques de Clàssics Universals. 

 

S’han analitzat els resultats de final d’etapa d’Ed. Infantil. S’adjunten gràfiques de 

l’assoliment dels resultats de tota l’Ed. Infantil a l’apartat corresponent de la Memòria. 

 

S’ha realitzat  reunions de  coordinació entre els mestres de primària i secundària. El 

curs vinent, es tornarà a prioritzar que hi hagi hores en que la mestra d’Ed. Especial de 

Ed. Infantil participi als grups interactius de Cicle Inicial i la mestra d’Ed. Especial de 

Cicle Inicial participi als grups d’Ed. Infantil. Es valora molt positivament les reunions 

establertes a la zona amb els coordinadors pedagògics d’Ed. Secundària.  

 

S’ha lliurat a tots els mestres el Dossier d’Informació als Mestres i hem realitzat totes 

les reunions d’acollida establertes en el nostre pla d’acollida tant de professorat com de 

tots els agents que participen a la nostra comunitat. 

 

S’ha realitzat el pla d’avaluació interna tal i com s’havia plantejat. 

 

S’ha portat a terme el pla d’evacuació durant el primer trimestre (ANNEX). 

  

S’ha actualitzat les NOFC per tal de donar resposta a la renovació de caràcter 

extraordinari de membres del Consell Escolar.  

 

PROPOSTES: 

 

1. Continuar vetllant pel compliment dels acords presos als Plans de Llengua i 

Matemàtiques aprovats al centre. 

2. Continuar aplicant el pla d’acollida de tots els membres de la comunitat escolar 

(alumnes, famílies, metres nous, voluntaris, etc.). 

3. Incorporar noves estratègies a l’acollida del professorat en pràctiques. 

4. Actualitzar, si s’escau, el projecte TAC. 

5. Actualitzar, si s’escau, el Projecte de Convivència. 

6. Continuar elaborant, si s’escau, nous plans d’escola. 

7. Actualitzar el format i els objectius de la PGA i la Memòria en relació al Projecte de 

Direcció vigent. 
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1.5.- Eixos  transversals  

 

 Aprendre a través de L’ART. Leonardo Da Vinci. 

L’art és entès com qualsevol activitat o producte realitzat amb una finalitat estètica i 

comunicativa, mitjançant la qual s’expressen idees, emocions o una visió del món a 

través del llenguatge, la música, la dansa i la pintura. 

La presència de l’art en l’educació, per mitjà de l’educació artística, contribueix al 

desenvolupament integral i ple dels nens i dels joves. Aquesta es caracteritza per 

enriquir i realitzar una gran aportació cognitiva en el desenvolupament de les habilitats i 

les destreses dels estudiants, com l’emprenedoria, la diversitat cultural, la innovació, la 

creativitat o la curiositat. 

L’activitat artística de l’educand desperta la seva fantasia i el seu poder imaginatiu; 

condueix a la valoració del color i de les formes, així com la formació de la personalitat, 

la confiança en sí mateix, el respecte i la tolerància. En d’altres paraules, per al nen o 

nena l’activitat  artística  és un mitjà per al desenvolupament dinàmic i unificador. 

El dibuix, la pintura, la dansa o el teatre, constitueixen un procés en el que l’alumne 

reuneix, interpreta i reforma els elements adquirits per la seva experiència. Amb això 

podem conèixer el que l’alumne sent, pensa i veu. 

L’educació artística té molts beneficis, com ara: 

- Reforça la qualitat en l’aprenentatge. 

- Augmenta l’entusiasme i l’interès dels alumnes. 

- Incrementen la percepció de l’entorn i generen en l’alumnat una flexibilitat de 

pensament. 

- Genera seguretat i autonomia. 

- Estimula les habilitats cognitives i permeten a l’individu comunicar-se. 

- Ofereix l’oportunitat d’explorar la imaginació i la capacitat de desenvolupar-se 

millor en els àmbits socials. 

La Unesco, al igual que molts organismes internacionals, s’esforcen per a que es 

reconegui la importància de l’educació artística. Aquesta importància radica en la 

formació d’éssers humans sensibles, empàtics i creatius que desenvolupen un 

important element clau d’interacció social.  

Durant aquest curs s’ha decidit continuar treballant com a eix transversal el món de l’art 

i, concretament, Leonardo Da Vinci com a temàtica per a desenvolupar en els 

diferents projectes interdisciplinaris de caire competencial que es porten a terme a tots 

els nivells de l’educació, tant a educació infantil com a educació primària. Es 

plantejaran activitats a partir de les quals es relacionaran tots els coneixements 

implicats en les diferents àrees (llengua, matemàtiques, plàstica, anglès, educació 

física, etc...) on l’Art esdevindrà un important generador d’aprenentatges. 
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PROPOSTES: 

 

1. Triar, com cada any,  un tema relacionat amb L’ART i treballar-lo conjuntament 

tota l’escola. 

 

2. Continuar aprofitant l’eix transversal per a la realització dels projectes 

interdisciplinaris a tota l’escola com a manera d’articular una línia d’escola ja 

que la temàtica està consensuada prèviament.  
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2. RESULTATS DE L’ALUMNAT 

 
2.1. Grau d’assoliment dels objectius en els diferents nivells de parvulari. 
 

 

Conclusions / propostes:  

1) A la vista de les valoracions dels diferents grups s’aprecia que les dificultats 

detectades, en la majoria dels nostres alumnes,  és la competència 

comunicativa en general i la llengua catalana en particular, es proposa, 

continuar planificant i realitzant grups interactius de llengua en totes les 

seves dimensions, i fent una especial èmfasi en l’aspecte oral en tots els 

nivells d’educació infantil, sistematitzant aquestes pràctiques al llarg de 

tota l’etapa. 

 

2.2. Grau d’assoliment dels objectius en els diferents nivells de primària. 

 

Conclusions/ propostes: 

Les propostes realitzades, una vegada analitzats els resultats dels diferents grups, 

s’adjunta a l’apartat 3 de la memòria (CONCLUSIONS I PROPOSTES DE MILLORA), 

fent referència als apartats següents (ANNEX). 

 

 Valoració dels resultats de les competències bàsiques de 6è i propostes 

de millora. 

 Anàlisi, valoració dels resultats de les proves d’avaluació diagnostica de 

2n i propostes de millora.  
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3. CONCLUSIONS I PROPOSTES DE MILLORA 

 
PROPOSTES DE MILLORA: 
 

Propostes de gestió: 
 

1. Aprofitar els  espais de coordinació  entre els equips  docents dels nivells 

educatius per assumir la responsabilitat de treballar des de cada àrea les 

competències  bàsiques. 

2. Dedicar els espais establerts per al treball de llengua escrita, revisant i 

respectant els acords del centre recollits al pla de llengua de l’escola. 

3. Dedicar els espais establerts per al treball de les matemàtiques, respectant els 

acords del centre recollits  al pla de matemàtiques de l’escola, a partir de la 

revisió del mateix i vetllant pel compliment dels acords presos.  

4. Valorar l’optimització dels recursos i el còmput d’hores disponible per completar 

el currículum, reforçant les àrees de llengua catalana i castellana i 

matemàtiques, per garantir l’assoliment de les competències bàsiques en 

finalitzar l’etapa. 

 
Propostes didàctiques: 
 

Àrees de Llengua Catalana i Castellana: 
 
1. Continuar amb l’aprofitament dels reforços dins l’aula treballant en grups 
interactius. Continuar prioritzant el reforç de les àrees de Llengua i Matemàtiques. 
 
2. Continuar treballant a partir del modelatge. 
 
3. Incrementar els suports visuals a les aules (cartells, mapes conceptuals, 
estructures textuals,...) que ajudin a estructurar els continguts treballats i a recordar 
continguts fonamentals. 
 
4. Aprofitar els textos de medi per a treballar la comprensió lectora. 
 
5. Treballar de forma sistemàtica aspectes de la llengua com ara: estructuració, 
vocabulari, coherència, puntuació,... així com també altres elements enriquidors: 
adjectius, connectors, frases fetes i comparacions. 
 
6. Continuar apadrinant frases fetes per part de cada alumne/a. 
 
8. Fer un llistat de les paraules d’ús més freqüent per als nostres alumnes i 
treballar-la de forma exhaustiva i sistemàtica per evitar els errors ortogràfics (ex: 
vaig, hi havia, jo, hi ha, -ava, -es,...). 
 
 

Àrea de Matemàtiques: 
 

1. Presentar i treballar qualsevol contingut matemàtic vinculat a una situació 

problemàtica.  

 



22 

 

2. Plantejar diferents situacions problemàtiques de la vida quotidiana que ajudin a 

la comprensió dels conceptes de les operacions, abans de treballar  l’algorisme. 

 

3. Plantejar de forma sistemàtica situacions problema de la vida quotidiana de 

diferents tipus i formats: problemes globals (tipus Quinzet) a nivell oral i escrit, 

problemes algorísmics (aritmètics i algebraics) o d’aplicació de conceptes i 

problemes d’estratègia (de pensar, enigmes,...).Treballar des de les diferents àrees 

la comprensió d’enunciats i la interpretació de dades. 

4. Treballar la resolució de problemes, aplicant diferents estratègies: trobar 

l’operació implicada, elaborar enunciats, deduir la pregunta, fer la representació 

gràfica... 

 

5. Possibilitar la representació gràfica, visual i, si s’escau, fer ús de material 

manipulatiu per facilitar la comprensió dels conceptes implicats en la resolució de 

problemes. 

 

6. Treballar l’hàbit de revisar la resposta d’un problema i comprovar-la per no 

arribar a conclusions errònies. 

 

7.  Aprofitar els textos de medi per a treballar aspectes matemàtics com ara els 

gràfics, taules, diagrames,... 

 

A l’àmbit Organitzatiu 

Analitzats : 

 

- els resultats globals de cada nivell 

- Les proves d’expressió escrita 

- Les proves de matemàtiques 

- els resultats de les Competències bàsiques de 6è 

  

de cara al curs vinent,  a nivell Organitzatiu caldrà:  

 

1. Continuar realitzant i sistematitzant els grups interactius. 

(objectiu subjecte a l’evolució de la Pandèmia i de les indicacions del 

Procicat). 

 

2. Continuar amb el suport de les àrees instrumentals a l’educació primària, 

treballant en grups interactius. 

  

3. Continuar treballant a partir del modelatge (tipologies textuals). 

 

4. Aprofitar els resultats de les proves de comprensió lectora, expressió escrita i 

matemàtiques de cara a l’organització del suport i a l’optimització dels recursos. 

 

5. Valorar l’optimització dels recursos i el còmput d’hores disponible per completar 

el currículum, reforçant les àrees de llengua catalana i castellana i 
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matemàtiques, per garantir l’assoliment de les competències bàsiques en 

finalitzar l’etapa. 

 

6. Informar al professorat nou al centre i als alumnes de grau en pràctiques sobre 

el funcionament de la nostra Comunitat d’Aprenentatge i continuar 

sistematitzant les activitats que impliquen la col·laboració de les famílies i 

voluntaris. 

(objectiu subjecte a l’evolució de la Pandèmia i de les indicacions del 

Procicat). 

  

Àmbit d’ensenyament i d’aprenentatge 

 

1. Caldria continuar revisant i actualitzant les proves d’avaluació inicial en tots els 

grups d’educació primària i d’educació infantil.  

 

2. Continuar prioritzant les competències bàsiques a cada nivell educatiu. 

 

3. Mantenir els espais de coordinació  entre els equips  docents dels nivells 

educatius per assumir la responsabilitat de treballar des de cada àrea les 

competències bàsiques   pròpies i com contribuir a l’assoliment de les altres. 

 

4. Continuar amb l’adequació i actualització el  pla de llengua. 

 

5. Continuar actualitzant i aplicant el pla de lectura del centre (biblioteques d’aula i 

Tertúlies Literàries Dialògiques de Clàssics Universals i científiques). 

 

6. Ampliar les activitats realitzades pels diferents nivells educatius, amb suport de 

les noves tecnologies i incloure els acords presos al Pla TAC del centre. 

Dissenyar noves activitats fent ús de les Tablets Android i la robòtica a tots els 

nivells educatius. 

 

7. Continuar aplicant els criteris establerts per a l’atenció a la diversitat. 
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4. ASPECTES ORGANITZATIUS 
  

4.1.- L’horari 

 

L’horari dels alumnes ha estat de 8:30  a 13:00  hores del matí i de 15 a 16’30 hores de 

la tarda per a l’educació primària i de 9:30 a 13:00 hores al matí i de 15 a 16.30 hores a 

la tarda per a l’educació infantil. La franja horària diferent per a l’educació primària i per 

a l’educació infantil s’estableix de 8:30 a 9:30 hores del mat 

 

Els horaris d’entrada i sortida esglaonada han estat els següents:  

Accés  Grup Horari entrada Horari sortida 

Carrer Garrofers 
CICLE MITJÀ 8.30h 13h 

P3, P4 i P5 9.30h 13h 

Carrer Mimoses 
CICLE SUPERIOR 8.30h 13h 

CICLE INICIAL 8.30h 13h 

 

 

Accés  Grup Horari entrada Horari sortida 

Carrer Garrofers 
CICLE MITJÀ 15h 16.30h 

P3, P4 i P5 15.10h 16.40h 

Carrer Mimoses 
 CICLE SUPERIOR 15h 16.30h 

 CICLE INICIAL 15h 16.30h 

 

Els esbarjos també s’han adaptat a les mesures establertes al Pla d’Obertura del 

centre:  

 

- Cicle Mitjà i Cicle Superior: de 10:30h a 11h. (cada cicle en un pati diferenciat) 

- Educació Infantil i Cicle: d’11h a 11:30h  (cada cicle en un pati diferenciat) 

 

L’horari de permanència de tot el claustre s’ha realitzat  de 13'00  a 14:00 hores:  els 

dilluns, els dimecres i els dijous.  L’horari de permanència d’educació infantil s’ha 

realitzat de 13 a 14 hores els cinc dies de la setmana. 

 

Aquest curs, la jornada intensiva s’ha portat a terme del 7 al 22 de juny de 2020, entre 

les 8:30  i les 13 hores a l’educació primària i de 9:00 a 13 hores l’educació infantil. La 

permanència del professorat ha estat de 13h a 14h. 

 

La incorporació dels nens de P3 es va fer de forma esglaonada al llarg de la primera 

setmana de curs (tres dies tal i com ens va autoritzar la direcció dels Serveis 

Territorials). 

 

La compensació horària s’ha fet amb les sortides escolars d’un dia. 
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Valoració: 

L’horari ha estat molt bé valorat per la comunitat educativa.  

El fet de coincidir les sortides dels germans d’infantil i de primària ha ajudat molt  a les 

famílies, ja que molt dels alumnes de primària han de recollir els seus germans i 

d’altres situacions en què una mateixa persona  recull els nens de vàries famílies. El fet 

d’obrir dues entrades per portes diferents ha ajudat a l’hora d’agilitzar l’entrada i la 

pujada per les escales del centre. 

 

La realització de la sisena hora ha contribuït a esponjar el currículum i per tant a 

realitzar  activitats per consolidar els conceptes treballats. 

 
Propostes: 

 
1. Continuar amb l’horari  de primària  de  8:30  a les 13 hores al matí i de 15  a 

16:30 hores a la tarda i continuar al parvulari amb l’horari de 9:30  a 13 hores i 
de 15  a 16:30 hores. 
 

2. El pati dels alumnes de cicle mitjà i superior de 10:30 a 11 hores i el d’educació 
infantil i cicle inicial de 11 a 11:30 hores. 
(objectiu subjecte a l’evolució de la Pandèmia i de les indicacions del Procicat). 
 

3. Continuar fent servir dues entrades per portes diferents (carrers Garrofers i 
Mimoses). 

   
4.2.-Utilització d’espais. 

 

Enguany, la totalitat dels suports s’han realitzat dins de l’aula.  

Aquesta organització, a més de ser més profitosa per atendre la diversitat que existeix 

a totes les aules, ha comportat que no hi hagi problemes d’espais.  

 

4.3.-Les reunions   
 

4.3.1 L’equip directiu es va reunir setmanalment, dimarts i divendres de 

13:00 a 14:00 hores amb la finalitat de coordinar la seva tasca i preparar les 

reunions amb les coordinadores de cicle. 

4.3.2. El claustre es va reunir 3 vegades al llarg del curs en convocatòria 

ordinària i 2 vegades extraordinari, majoritàriament els dimecres, tal i com 

s’havia previst. 

4.3.3 El Consell Escolar es va reunir 7 vegades en convocatòria ordinària i2 

vegades de forma extraordinària. 

4.3.4 La Comissió Permanent s’ha reunit 5 vegades. 

4.3.5. Les coordinadores es van reunir setmanalment, amb caràcter 

general, amb l’equip directiu i després amb els cicles corresponents. 

4.3.6. Els cicles es van reunir setmanalment per coordinar l’activitat 

educativa dels alumnes i valorar els resultats. 

4.3.7. L’equip directiu, i tot el professorat es van reunir per:  
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 Informar i decidir  les mesures per atendre a l’alumnat nouvingut dins de l’aula. 
 

 Per informar sobre els criteris d’atenció a la diversitat. 
 
 Per comunicar la dedicació horària de  suport als diferents grups, l’horari i les 

estratègies metodològiques i organitzatives que es farien servir en cada cas.  
 
 Sobre el tractament i planificació de la sisena hora. 

 
 Per a l’adaptació de les estratègies organitzatives i metodològiques i l’optimització 

dels recursos després de cada sessió d’avaluació.  
 

 

Reunions de la CAD 

Es van realitzar 2 reunions ordinàries de la CAD, amb la finalitat d’analitzar les 

necessitats educatives dels diferents grups i nivells,  de promoure  una resposta 

educativa adequada i de regular el procés d’aprenentatge de l’alumnat amb dificultats 

d’aprenentatge i N.E.E. També es va orientar sobre les estratègies més adequades per 

atendre l’alumnat així com d’orientar sobre els materials més adequats. 

 
 

5. RELACIONS EXTERNES/SERVEIS EDUCATIUS 
  

 
5.1-Reunions amb l’especialista de l'EAP 
  

Es van mantenir diverses reunions amb l’especialista de l’EAP amb la finalitat de 

recollir les demandes d’intervenció per part de l’escola i fer-nos el traspàs de la 

informació recollida després de la intervenció amb l’alumnat que ha estat objecte de 

valoració. 

Aquest curs han calgut vàries reunions entre els tutors/ l’especialista de l’EAP i Baula 

per coordinar l’actuació que s’ha de portar a terme amb els alumnes del centre que  

són atesos per aquest servei. També s’han hagut de dur a terme vàries reunions 

multidisciplinars (tutors, EAP, EE, direcció, CSMIJ, Serveis Socials) per coordinar 

l’actuació envers alguns alumnes. 

Han estat atesos els alumnes que s’havien prioritzat i d’altres casos que els tutors van  

proposar posteriorment (amb la detecció de casos amb greus dificultats d’aprenentatge 

i altres amb greus alteracions de la conducta). 

 

5.2 . Reunions amb l'AMPA 
 

L’equip directiu  ha mantingut diverses reunions per preparar diferents activitats, 

celebracions i per a la preparació del projecte conjunt de l’Ajuntament sobre 

coneixement de l’entorn. 

 

La direcció del centre es vaa reunir amb la Junta de l’AMPA per planificar la realització 

de les activitats del centre (acollida matinal, activitats extraescolars, i PEE) i  per a la  

distribució dels espais. 
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La directora i el cap d’estudis han mantingut diverses reunions amb l’AMPA  per 

planificar-ne la col·laboració en les diferents activitats ( celebracions, sortides, final de 

curs, etc.). 

 

La directora i el cap d’estudis han mantingut diverses reunions amb l’AMPA per 

planificar el funcionament de l’Escola De Vida del barri, que té com a seu principal 

l’escola Joaquim Ruyra. 

 

5.3. Amb l’esplai la Florida 
 

Amb l’Esplai de la Florida ens hem reunit  en diferents ocasions per tractar els temes 

següents: 

Planificar i valorar  el funcionament del  menjador escolar i de les activitats que  es 

realitzen  en aquest període escolar. 

Per  programar l’oferta i realització de les activitats extraescolars. 

A l’esplai i al centre  ens han calgut reunions per coordinar el projecte “Clau” que amb 

suport dels Serveis Socials de l’Ajuntament atén els alumnes que en sortir del centre 

no tenen un referent adult i no tenen recursos per assistir a activitats extraescolars. 

Amb l’Esplai també ens hem hagut de reunir per planificar les activitats proposades pel 

centre en el Pla Educatiu d’Entorn ( PEE) i coordinar la participació del centre en 

activitats del barri. 

  

5.4. Reunions amb les infermeres de l'ABS Florida Sud  
 

El cap d’estudis es va reunir amb les infermeres del ABS Florida Sud per planificar  les 

dates de les vacunes, per preparar  la documentació necessària que cal que aportin els 

alumnes  i per preparar la  informació que s’ha de lliurar   a les famílies o tutors legals 

sobre el programa de vacunes i revisió bucal, que es realitza als escolars del centre. 

 
5.5.  Reunions amb els Serveis Socials (Comissió Social) 
 

Les reunions de l’equip directiu amb els serveis socials tenen una periodicitat mensual 

per tractar de temes generals com: ajudes al menjador, projecte CLAU, i d’altres temes  

com absentisme etc., d’alumnes amb intervenció de l’EAIA i l’UBAI i  fer-ne el 

seguiment. Aquest curs a més de les reunions mensuals ha calgut una comunicació 

molt fluida derivada de la difícil situació econòmica i  familiar que ha afectat a molts 

dels nostres alumnes. 

Valoració: 

La valoració de les reunions amb el serveis educatius, l'AMPA i la resta de les entitats 

del barri ha estat força positiva. La col·laboració i coordinació entre tots els 

professionals  que atenen, d’alguna manera, els nostres alumnes i llurs famílies ens 

ajuda a millorar els serveis que oferim a la ciutadania.  
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Propostes: 

 
1. Continuar la col·laboració amb  l’equip de salut escolar i planificar una 

sèrie de xerrades adreçades a pares i alumnes. 
 

2. Continuar fent diferents tipus d’activitats amb l’esplai de la Florida. 
 

3. Continuar fent reunions d’una forma sistemàtica per planificar actuacions 
conjuntes amb l’AMPA.  
 

 

6.- INFORMACIÓ ALS PARES 

  

 6.1.- Reunions amb les famílies 
 

Abans de començar el curs es convoquen, a nivell individual, a totes les famílies dels 

alumnes de nova matriculació per facilitar-ne l’acolliment i explicar-li, breument, el 

funcionament del centre.  

A parvulari es va fer la reunió d’inici de curs (col·lectiva) i dues reunions individuals en 

lliurar els informes: una en començar el segon trimestre i l’altra a final de curs. 

A més d’aquestes reunions establertes, els professors reben a les famílies per fer el 

seguiment escolar dels seus fills, a petició d’elles o bé dels professors quan hi ha una 

circumstància que ho aconsella. 

A l’educació primària es van fer les  reunions previstes per nivell: una en començar el 

curs 

(col·lectiva),  altra al llarg del segon trimestre i una tercera en lliurar l’informe final (la 

del tercer trimestre de forma virtual). 

 

Cal dir que com a conseqüència de la pandèmia provocada per la COVID-19, l’escola 

ha obert diferents canals de comunicació amb les famílies, per tal d’intentar garantir 

mantenir contacte diari amb totes i cadascuna d’elles (email, whatsapp, telegrama, 

mòbil, ...). 

 

6.2.- Informació a les famílies de 6è 
 

El cap d’estudis i els tutors van lliurar als alumnes i llurs famílies la informació enviada 

pels centres de Educació Secundària obligatòria, als quals la nostra escola està 

adscrita. A més a més, se’ls va informar del procediment i de les dades per realitzar la 

preinscripció a l’educació secundària.  

Després de finalitzar el termini de matrícula ens vam reunir telemàticament amb 

professors de l’IES per informar-los de les característiques de l’alumnat matriculat en el 

centre.  
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Propostes : 

 

1. Continuar fent públics a les famílies els criteris d’avaluació del nivell educatiu 

corresponent en compliment de la normativa vigent, tant a la pàgina web del 

centre com en format paper al despatx de direcció. 

 

2. Lliurar als pares i mares en la reunió d’inici curs el calendari escolar, el calendari 

de sortides (sempre que sigui possible) i la  informació corresponent sobre 

activitats extraescolars. 

 

3. Informar als pares i mares en la reunió d’inici de curs  de les activitats per a 

famílies. 

 
7.- FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 

 
Els  mestres van assistir  a diferents cursos i jornades de formació  com són: 

1. Coordinació primària – secundària 

2. Seminari cap d’estudis. 

3. Grup de treball d’educació física 1 

4. Grup de treball de música 1 

5. Seminari d’Ed. Especial 1 

6. Formació mentoritzada a centres per la Transformació Digital 

 

1. Coordinació per al pas de primària a secundària a la zona de La 

Florida 

 

Calendari: el dimecres. 

Horari: de 9 h. a 11 h. 

Durada: 5 sessions de l’octubre al maig. 

 

Característiques: 

És un espai comú on es s’aprofundeix en la coordinació intercentres per facilitar un bon 

acolliment de l'alumnat als centres de secundària a la zona. Establim criteris per al 

canvi d'etapa i de centre. Millorem la coordinació entre els centres pel que fa al 

seguiment i tutoria de l'alumnat, així com del currículum de les diferents assignatures. 

Intercanviem experiències i elaborem materials. 

 

 
 

                                                           
1Seminaris d’Educació Física, Educació Musical i Ed. Especial: Aquest curs no hem 

participat en aquestes formacions ja que els horaris no s’adaptaven a l’organització dels 

grups bombolla. A més a més, molts especialistes han fet tasques de tutoria i les 

especialitats han estat impartides pels mateixos tutors. 
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Valoració: 
 

La valoració de les sessions és del tot positiva, ja que tots els temes tractats en la 
coordinació han estat del tot interessants i s'ha donat una dinàmica de treball molt 
bona.  
És molt necessari que aquestes sessions es puguin continuar duent a terme el curs 
vinent. 
 

 
 
2. Caps d'estudi dels centres de primària. Intercanvi d'experiències. 
 

Calendari: el dimecres 

Horari: de 9 h. a 11 h. 

Durada: 5 sessions durant tot el curs. 

 

Característiques: 

És un espai d'intercanvi d'experiències i reflexió dels Caps d'Estudis dels centres 

d'educació infantil i primària de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat. 

 

Valoració: 

És força positiva ja que és un espai enriquidor de reunió i  d’intercanvi  d’experiències. 

Els aspectes tractats són tant aquells proposats pels coordinadors de les sessions, 

com també aquells escollits pels propis participants i que, per tant, són alguns dels que 

es té necessitat de rebre més informació. 

 

4. Formació mentoritzada a centres per la Transformació Digital. 

 

Calendari: els dimarts 

Horari: de 13h a 14 h. 

Durada: 5 sessions durant tot el curs. 

Característiques: 

 

Formació mentoritzada per a l’acompanyament a l’equip docent dels centres que han 

rebut la dotació per a la Transformació digital en el marc del pla de Transformació 

Global dels centres educatius del Departament d'Educació. 

 

Valoració: 

La valoració de les sessions ha estat molt positiva. La pàgina web, 

https://projectes.xtec.cat/transformaciodigital/,  que han dissenyat per l’acompanyament 

d’aquesta transformació ha estat molt útil i ens ha ajudat a incorporar noves eines al 

nostre dia a dia e les aules.  

 

 

 
 
 

https://projectes.xtec.cat/transformaciodigital/
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8.- VISITA FORMATIVA A CENTRES 

 

Durant aquest curs no hem pogut tornar a participar en aquesta modalitat formativa 

com a centre receptor de visites pedagògiques. 

Tot i així, hem rebut la visita de forma virtual de mestres de fora de Catalunya i de 

manera presencial d’un centre de Santa Coloma, l’Institut Escola Rafael Alberti de 

Badalona. 

Número Mestres Visitants Número d’Escoles Visitants 

Catalunya Fora de Catalunya Catalunya Fora de Catalunya 

6 6 (de manera virtual) 1 1 

TOTAL MESTRES:  12 TOTAL ESCOLES:  1 
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9.- EVOLUCIÓ GENERAL DEL CENTRE 

  

La valoració feta pel Consell Escolar sobre el curs  2020/2021 ha estat en general molt 

positiva i entre els avenços cal mencionar :  

 

9.1.  A nivell d’infraestructures 
 

 Condicionament d’Espais Interiors, S.L.: Instal·lació de fals sostre amb plaques de 

guix, cablejat i muntatge de lluminàries LED en despatx i sala de mestres. 

 

 Persianas Peña: Fabricació i substitució d’una persiana al passadís de cicle 

superior. 

 

 Metalzafra: Canvi del pestell elèctric de la porta d’entrada principal a l’escola . 

 

 Ferreteria Miraflores: Reparació de cisternes WC alumnes. Fluorescents nous. 

Canvi de panys de quatre portes. 

 

 Alejandro Sánchez- Barcáiztegui: Retirar taulell de suro en mal estat i instal·lació 

d’un de nou. 

 

(Gran part del pressupost de petit manteniment es va dedicar a la compra de 

papereres/contenidors amb tapa i pedal, contenidors amb rodes i material higiènic 

(bosses d’escombraries, paper higiènic, paper eixugamans i sabó) per complir amb la 

normativa de prevenció de la pandèmia de Covid19. 

 

9.2. A nivell de materials pedagògics: 
 

 Dotació de llibres per la biblioteca del centre. I biblioteques d’aula. 

 L’adquisició de material didàctic per atendre la diversitat. 

 Llibres clàssics universals per a realitzar les activitats de “Tertúlies Literàries 

Dialògiques de Clàssics Universals” i “Tertúlies Científiques Dialògiques”. 

 

9.3. A nivell pedagògic. 
 

 L’esforç realitzat per millorar l’atenció a la diversitat en tots els nivells educatius. 

 L’explicació de contes, la dinamització de la lectura i la recerca d’ informació feta 

pels tutors i mestres especialistes.  

 L’actualització  de la pàg. WEB i el Blog  del  centre. 

 Manteniment de les xarxes socials: Facebook, Twitter, Youtube i Instagram.. 

 La realització de projectes a tots els nivells educatius. 

 Les sortides escolars per conèixer l’entorn.  

 La coordinació dels diferents cicles per l’aplicació de la sisena hora.  

 S’han passat a tots els nivells d’educació primària proves d’expressió escrita i de 

matemàtiques. 
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 Es van passar proves de lectura i d’expressió escrita a l’educació infantil (per tal de 

fer un seguiment acurat de l’estadi on es situen els infants i de la seva evolució). 

 S’ha continuat treballant en la transformació del centre en comunitat d’aprenentatge 

(s’han treballat les tertúlies literàries de clàssics universals des de P3 fins a 6è, 

s’han iniciat les tertúlies dialògiques musicals,  s’han continuant portant a terme les 

tertúlies dialògiques científiques a sisè de primària, s’han continuat portant a terme 

els grups interactius des de P3 fins a 6è, s’han realitzat diverses formacions de 

familiars, s’ha continuat amb  l’extensió del temps d’aprenentatge en horari 

extraescolar, s’ha continuat amb el Model dialògic de prevenció i resolució de 

conflictes i s’ha continuat la formació dialògica pedagògica del professorat). 

 S’han analitzat els resultats de les proves de Competències Bàsiques de 6è i s’han 

fet propostes de millora. 

 

9.4. Projectes d’innovació: 

Cal destacar l’esforç del professorat en la realització  dels projectes d’innovació : 

 

- Pla Educatiu d’Entorn 0-20. 

- Projecte de transformació en Comunitat d’Aprenentatge. 

  

9.5. Revisió i adequació dels documents del centre: 

S’ha continuat actualitzant el banc d’activitats per treballar la Robòtica a l’aula i per les 

Tablets Android (Pla TAC de centre). 

 

9.6. A nivell de relacions externes: 
 

 Cal destacar l’ajut i col·laboració de les mares de l’AMPA. 

 La participació dels alumnes en activitats plantejades per l’esplai La Florida i 

L’AAVV (jocs florals). 

 La col·laboració entre escola i ABS de la Florida. 

 La col·laboració amb els Serveis Socials. 

 La col·laboració amb l’IES Eduard Fontserè. 

 

El director. 

 

 

Miquel Charneco Osete. 

 

 

 

L’Hospitalet de Llobregat, 9 juliol de 2021. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX I 
ESTRATÈGIES METÒDOLOGIQUES I NEE  



ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES I NEE.     CURS 20-21  

L’Escola Joaquim Ruyra, com a participant en el projecte d’innovació en Comunitats 

d’Aprenentatge,  entenem l’escolarització de l’alumnat com un procés inclusiu i 

acollidor. 

La nostra escola es configura amb un alumnat molt divers. Comptem amb vint-i-vuit 

nacionalitats diferents i una alta mobilitat (entre un 30% i 40% de mitjana). A més, a 

totes les aules hi ha diferents ritmes d’aprenentatge i a la majoria d’elles alumnes amb 

necessitats educatives especials. 

Per fomentar la cohesió de grup i per un major aprofitament dels recursos personals, 

tots els suports els realitzem dins de l’aula. D’aquesta manera, tot l’alumnat es 

beneficia de les estratègies metodològiques que es porten a terme pels diferents 

professionals (mestre d’aula d’acollida, mestra d’educació especial, mestres de suport, 

etc.). 

Entenem que el mestre de suport ha de participar activament en el desenvolupament 

de les activitats d’aula, tot dotant de nous recursos i enriquint les programacions 

portades a terme. 

Un exemple d’actuació són els grups interactius, on comptem amb més d’un mestre a 

l’aula. Els alumnes treballen en grups heterogenis formats per 4 / 6 nens i mitjançant la 

dinamització de l’adult, treballen de manera interactiva entre ells, fent servir 

l’aprenentatge dialògic entre iguals per desenvolupar amb èxit les activitats 

proposades. Es realitzen 4 activitats amb temps controlat, i cada 20 minuts el grup 

canvia d’activitat.  

D’aquest enfocament, per tant, en surt beneficiat tot el grup classe i, en especial, 

aquells que presenten dificultats d’aprenentatge, els alumnes amb necessitats 

educatives especials, així com també els alumnes nouvinguts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HORARI D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT     CURS 2020-21 

 

  

  

 

  

 

 Les cel·les amb color representen el suport en els diferents grups. 

A l’Ed. Primària, s’indica quines són les hores assignades de suport, d’aula d’acollida i 

d’educació especial.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX II 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT



 

 

 



ANNEX III
PLA D’ACTUACIÓ�  D’EDUCACIÓ�  ESPECIAL



Pla d’Actuació d’Educació Especial                                                    2  020-21  

Concreció del Pla de treball d’educació especial a l’escola Joaquim Ruyra.

Mestres d’educació especial: Silvia Serrasolsas, Judit Vicente, Laura Miranda i Isabel Bono.
Vetlladores: Núria Rodríguez Prada i Merche 

ASPECTES GENERALS
 
El Pla d’actuació té com a referència la Resolució 150/2017 del 17 d’octubre del 2017. 
pel qual s’aproven les Instruccions d’inici de curs per a l’organització i funcionament dels centres educatius i
on  s’estableixen  les  funcions  dels  mestres  especialistes  d’educació  especial  i  dels  auxiliars  d’educació
especial (vetlladora).

L’ATENCIÓ A L’ALUMNAT

L’atenció a les necessitats educatives de tot l’alumnat es planteja des de la perspectiva global del centre i
forma part de la seva planificació.

Proporcionem l’ajuda necessària per la diversitat de tot l’alumnat del nostre centre, amb especial atenció amb
els alumnes amb NEE i NESE. Proporcionem el suport necessari per possibilitar l’accés als entorns i activitats
generals, als aprenentatges escolars i afavorim el desenvolupament de les capacitats i l’assoliment de les
competències bàsiques.

Treballem a partir de grups interactius, de l’aprenentatge col·laboratiu, la intervenció de més d’un professional
a l’aula, la planificació de la participació de tot l’alumnat en les activitats d’aula i la resolució dialògica de
conflictes, entre altres, donat que afavoreixen la inclusió de tot l’alumnat a l’aula ordinària. 

Els  mestres  d’educació  especial  prioritzem  l’atenció  directa  a  l’alumnat  amb  necessitats  educatives
específiques en els entorns escolars ordinaris i donem suport al professorat tant en la participació d’aquest
alumnat a l’aula ordinària, com en l’elaboració de materials específics, de documentació, com en l’orientació
d’aspectes metodològics. 

L’AVALUACIÓ

L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat amb NEE segueix el mateix procés que la resta de
l’alumnat.

Els Plans individualitzats són el referent per a l’avaluació d’aquest alumnat. 
En el marc dels objectius de curs, cicle i etapa, tenim en compte:
       -     el desenvolupament de les capacitats

- l’assoliment de les competències bàsiques

- l’autonomia personal i social 
- l’adquisició d’hàbits de treball i d’aprenentatge

La comissió d’avaluació, amb la col·laboració de l’EAP, s’encarrega del:
● Seguiment dels aprenentatges dels alumnes . 
● Adoptar les decisions que corresponguin en relació amb l’atenció educativa que es dóna a l’alumne/a.

En els informes trimestrals, que es lliuren per escrit al tutor/a corresponent, s’explicita:
● L’evolució de l’alumne/a a les diferents àrees.
               -Continguts treballats.
               -Objectius assolits.
● L’assoliment d’hàbits d’autonomia i desenvolupament personal.
● L’adaptació al centre i al grup.
● Propostes de seguiment i intervenció.

En els documents oficials d’avaluació es fan constar les mesures d’atenció a la diversitat adoptades i el Pla
individualitzat, si n’hi ha.



La implicació de les famílies,  l’enregistrament sistemàtic dels aspectes que es tracten i els acords que es
prenen es contemplen com a eix essencial per fer un seguiment adequat de l’alumnat.

Els  especialistes  d’educació  especial  portem  a  terme  la  nostra  tasca  a  partir  de  les  nostres  funcions
específiques i d’acord amb l’equip directiu i la comissió d’atenció a la diversitat.

FUNCIONS DELS  ESPECIALISTES D’EDUCACIÓ ESPECIAL

● Identificació de les necessitats educatives d’aquest alumnat, amb la col·laboració de l’EAP si s'escau,
i la col·laboració en la concreció del corresponent Pla d’intervenció.

● Col·laboració  amb  els  tutors  en  la  concreció  d’adaptacions  del  currículum  i  en  la  preparació  i
adaptació  d’activitats  i  materials  didàctics  que  facilitin  l’aprenentatge  d’aquest  alumnat  i  la  seva
participació en les activitats del grup classe ordinari.

● Suport  en la participació d’aquests alumnes en les activitats d’aprenentatge dins del  grup classe
ordinari.

● Desenvolupament de les activitats i programes específics que aquest alumnat requereixi.
● Col·laboració en el seguiment i avaluació d’aquest alumnat.
● Col·laboració amb els tutors/es en la formulació de propostes d’adaptació del currículum i dels Plans

individualitzats, quan l’alumnat ho requereixi.

FUNCIONS DE L’AUXILIAR D’EDUCACIÓ ESPECIAL (VETLLADORA)

● Ajuda a l’alumnat amb necessitats educatives especials en els seus desplaçaments per l’aula, pel
centre i fora del centre.

● Ajuda a l’alumnat en aspectes de la seva autonomia personal (higiene, alimentació i tots els aspectes
relacionats amb l’autonomia en el treball) a fi de garantir que puguin participar en totes les activitats.

● Desenvolupament dels tractaments específics de l’alumnat en el centre educatiu.

           Objectius prioritaris                                                                                                              

1.- Formar part de la comissió d’atenció a la diversitat (CAD).
2.- Identificar, amb l’ajut i la col·laboració de l'EAP si s'escau,  les necessitats educatives de l’alumnat.
3.- Participar, juntament amb el tutor/a, en la concreció del corresponent pla d’intervenció.
4.- Participar amb els tutors/es en el disseny de les concrecions  en les possibles adaptacions al currículum,
en l’elaboració dels PI.
5.- Preparar i  adaptar,  juntament amb el  tutor/a,  activitats i  materials didàctics que facilitin  l’aprenentatge
d’aquest alumnat i la seva participació en les activitats del grup classe ordinari.
6.- Donar suport en la participació de l'alumnat amb discapacitat en les activitats del grup classe ordinari.
7.- Portar  a  terme  el  desenvolupament  de  les  activitats  i  els  programes  específics  que  aquest  alumnat
requereixi.
8.-  Fer  una  atenció  directa  dels  alumnes amb  discapacitats  i  dels  alumnes amb necessitats  educatives
específiques que s’hagin detectat.
9.- Col·laborar en el seguiment i l’avaluació de l’alumnat amb NEE: 

- Participar a l'inici de curs en totes aquelles reunions de traspàs d'informació d'alumnes amb NEE
entre tutors/es.

- Participar en les entrevistes que el tutor/a convoqui amb els familiars dels alumnes contemplats com
a NEE dins la graella d’atenció a la diversitat (entrevistes de seguiment, de tancament de curs, de lliurament
de notes,...).

- Participar en les entrevistes que el tutor/a i la psicopedagoga del centre hagin de portar a terme amb
especialistes externs (Baula, CSMIJ,...), i redactar l’informe corresponent tot lliurant una còpia al tutor/a, una
còpia al psicopedagog de l’EAP i deixar una còpia a l’expedient de l’alumne/a.

-  Elaborar trimestralment un informe escrit  de valoració dels alumnes amb NEE contemplats a la
graella d'atenció a la diversitat, lliurar-la al tutor/a corresponent i deixar constància d'aquesta valoració dins la
sessió d'avaluació trimestral corresponent (apartat E de l’acta d’avaluació).

-  Participar  en  les  sessions  d'avaluació  trimestral  on  estiguin  escolaritzats  alumnes  amb  NEE
contemplats a la graella d'atenció a la diversitat.
10.- Col·laborar  amb  els  tutors/es  en  la  formulació  de  propostes  d’adaptació  del  currículum  i  plans
individualitzats, quan l’alumnat ho requereixi.
11.- Participar, juntament amb els tutors/es, en les reunions de traspàs d'informació amb el centre educatiu on
continuï l'escolaritat l'alumne/a amb NEE.



12.- Deixar registre als expedients dels alumnes amb NEE, de totes les intervencions (  full de registre de
seguiment propi de l’expedient), així com també una còpia del PI (en cas que s’hagi hagut de portar a terme),
signat tant pel tutor/a com per la família.
13.- Ajudar a l’alumnat amb necessitats educatives especials en els desplaçaments per l’aula, pel centre i fora
del centre.
14.- Ajudar a l’alumnat amb necessitats educatives especials en aspectes de la seva autonomia personal, per
garantir que puguin participar en totes les activitats. 
15.- Realitzar les intervencions específiques amb l'alumnat que així ho requereixi, en el centre docent.

ACTUACIONS MESTRES
D’E.E.

VETLLAD
ORA

TEMPORITZACIÓ

1.- Participació activa en la comissió d’atenció a la 
diversitat (CAD).

X Tot el curs

2.- Observació i identificació, amb la col·laboració de 
l'EAP si s'escau, de les necessitats educatives dels 
alumnes.

X Tot el curs

3.- Col·laboració i participació en la concreció dels 
plans d’intervenció que s’escaiguin.

X Tot el curs

4.- Col·laboració amb els tutors/es en l’elaboració de 
les adaptacions del currículum que s’escaiguin.

X Tot el curs

5.- Col·laboració, amb els tutors/es, en la preparació i 
adaptació d’activitats i materials didàctics.

X Tot el curs

6.- Suport en la participació de l’alumnat amb 
discapacitat en les activitats del grup classe ordinari.

X Tot el curs

7.- Desenvolupament de les activitats i programes 
específics que l’alumnat requereixi.

X Tot el curs

8.- Atenció directa dels alumnes amb discapacitats i/o 
amb necessitats educatives específiques.

X Tot el curs

9.- Col·laboració en el seguiment i avaluació de 
l’alumnat amb NEE, juntament amb els tutors/es.

X Tot el curs

10.- Formulació d’adaptacions del currículum i plans 
individualitzats amb la col·laboració dels tutors/es i de 
l'EAP, si s’escau.

X Tot el curs

11.- Participació en les reunions de traspàs amb 
d'altres centres educatius de l’alumnat amb NEE.

X Final de curs 

12.- Enregistrament als expedients dels alumnes amb
NEE, de totes les intervencions realitzades, així com
també una còpia del PI (en cas que s’hagi hagut de
portar  a  terme),  signat  tant  pel  tutor/a  com  per  la
família.

X Final de curs

13.- Ajut a l’alumnat amb necessitats educatives 
especials en els desplaçaments per l’aula, pel centre i 
fora del centre.

X Tot el curs

14.- Ajut a l’alumnat amb necessitats educatives 
especials en aspectes de la seva autonomia personal, 
per garantir que puguin participar en totes les 
activitats. 

X Tot el curs

15.- Realització d'intervencions específiques amb 
l'alumnat que així ho requereixi, en el centre docent.

X X Tot el curs





Indicadors d’avaluació                                                                                                                   

En les escales de puntuació, 0 correspon al mínim i 5, al màxim.

0 1 2 3 4 5

1.- Grau de participació en la comissió d’atenció a la
diversitat.

X

2.- Grau  de  col·laboració  en  l’observació  i  la
identificació  de  les  necessitats  educatives  dels
alumnes i protocol de recollida de demandes. X

3.- Pauta  d’observació  de  necessitats  educatives
específiques de l’alumnat i grau de col·laboració en la
concreció dels plans d’intervenció que s’escaiguin. X

4.- Grau  de  col·laboració  amb  els  tutors/es  en
l’elaboració  de  les  adaptacions  del  currículum  que
s’escaiguin. X

5.- Grau  de  col·laboració,  amb  els  tutors/es,  en  la
preparació i adaptació d’activitats i materials didàctics.

X

6.- Grau  d’implicació  en  el  suport  donat  a  l’alumnat
amb discapacitats,  en la participació en les activitats
del grup classe ordinari. X

7- Grau de col·laboració en el desenvolupament de les
activitats  i  programes  específics  que  l’alumnat
requereixi. X

8.- Grau  d’atenció  a  l’alumnat  amb  discapacitats  i/o
necessitats educatives específiques.

X

9.- Grau de seguiment i  avaluació de l’alumnat amb
discapacitats i/o necessitats educatives específiques.

X



Propostes  de  millora                                      

- Realitzar més Comissions d’Atenció a la Diversitat (CAD), mínim 1 cada trimestre.

- Fer  més  reunions  amb  l’equip  de  mestres  d’Educació  Especial  juntament  amb  l’EAP  i

l’educador social per compartir els casos de tots els cicles. El curs vinent, la organització

tornarà a ser la de cursos anteriors al covid i, per tant, disposarem d’un espai setmanal de

coordinació, cosa que ens facilitarà la presa de decisions i l’establiment d’acords en benefici

dels infants amb NESE.S’ha acordat agendar a principi de curs mínim una trobada mensual

de tot l’equip.

- El curs vinent, tornant a la organització de l’escola previa al covid, al tenir més reforços a

l’aula  durant  els  grups interactius,  el  mestre  d’Educació  Especial  podria  centrar  la  seva

atenció en els  alumnes amb NESE;  passant  per  cada grup interactiu  al  costat  d’aquest

alumne en el cas de ser tres mestres a l’aula.

- Entomar els seminaris d’Educació Especial del CRP.



ANNEX IV
INCLUSIÓ



Inclusió

La nostra escola com a Comunitat d’Aprenentatge (CA) des del curs 2009-10, és un
model d’escola inclusiva,vinculada amb el barri i un espai on les famílies participen en
l’educació dels infants.

L’escola com a Comunitat d’Aprenentatge portem a terme un projecte de transformació
sociocultural del centre i del seu entorn. L’objectiu és donar resposta als reptes i les
necessitats  educatives  d’una  manera  igualitària  per  evitar  la  marginació  social  i
cultural. 

En  relació  amb  això,  els  resultats  de  la  investigació  realitzada  per  INCLUD-ED
demostren que la  implicació  de diferents persones adultes que es relacionen  amb
l’alumnat és clau en el seu aprenentatge. És per aquest motiu que com a escola i com
a comunitat d’aprenentatge, fem participar en l’aprenentatge dels nostres alumnes els
mestres,  els  propis  alumnes,  les  famílies,  les  persones  col·laboradores  i  les
institucions  i  associacions  del  nostre  barri.  Així  doncs,  considerem  que  totes  les
persones  poden  fer  aportacions  que  beneficiïn  i  enriqueixin  l’aprenentatge  i  el
desenvolupament dels nostres infants.

Com a escola inclusiva portem a terme diferents actuacions d’èxit reconegudes per la
comunitat científica, la base de les quals són la interacció entre iguals i l’aprenentatge
dialògic.  Aquestes actuacions d’èxit  són el  treball  en grups interactius,  les tertúlies
dialògiques (de clàssics universals, musicals, científiques, artístiques), la participació
educativa de la comunitat en les activitats escolars, la formació de familiars dins i fora
de l’horari lectiu, l’extensió del temps d’aprenentatge, el model dialògic de prevenció i
resolució  de  conflictes  i  la  formació  dialògica  del  professorat.  També  col·laborem
activament en una de les actuacions del projecte d’Aprenentatge-Servei de l’Institut
Eduard  Fontserè,  tot  incloent  alumnes  de  tercer  d’ESO  que  realitzen  activitats
d’aprenentatge servei (teatre). 

També, com a centre formador de futurs mestres, destinem l’estada dels alumnes de
Pràctiques Universitàries  en la  consolidació  de les  actuacions  d’èxit,  dissenyant  la
seva  estada  d’acord  amb  el  pla  de  treball  corresponent  a  la  nostra  Comunitat
d’Aprenentatge. 

Val a dir que aquest any a causa de la situació excepcional derivada de la pandèmia
de  la  COVID-19,  la  participació  educativa  de  la  comunitat  s’ha  vist  totalment
restringida.



Quadre resum de les actuacions portades a terme com a model d’escola inclusiva durant el curs 2020-2021:

Actuacions
d’èxit

Participants Periodicitat
Actuacions

d’èxit
Participants Periodicitat

Grups interactius

Mestres tutors i/o especialistes.

Alumnes de 3r d’ESO i de Batxillerat 

de l’Institut Eduard Fontserè (APS).*

Familiars.*

Col·laboradors Externs.*

Alumnes de Pràctiques
Universitàries.

Alumnes de P3 a 6è.

Setmanalment
Formació de

Familiars

Col·laboradors  Externs.

Escola de Vida (EdV)

Pares i mares.

Setmanalment

Tertúlies
Literàries

Dialògiques

Mestres Especialistes en Tertúlies 
Literàries.

Alumnes de Pràctiques Universitàries.

Alumnes de P3 a 6è.

Setmanalment
Ampliació del temps
d’aprenentatge: TEA

Monitoratge

Alumnes de Cicle Superior

De Dilluns a
Divendres

Tertúlies
Musicals

Dialògiques

Mestres tutors i/o especialistes

Alumnes de P4
Trimestralment

Formació Dialògica
del Professorat *

Tot el Claustre de mestres*.

Alumnes de Pràctiques 
Universitàries*.

Dimarts de 13h a
14h.

Tertúlies
Científiques
Dialògiques

Mestre Especialista en Tertúlies 
Científiques.

Alumnes de 6è.

Setmanalment
Model Dialògic de

Prevenció i Resolució
de Conflictes*.

Tot el Claustre de mestres.

Tot l’alumnat des de P3 fins a 6è

Famílies

-Setmanal
(Assemblees

alumnes)
-Semestral

(Assemblees
famílies)

-Trimestral
(Assemblees de
representants)

*No s’han pogut realizar per les mesures Cóvid.



VALORACIÓ DEL GRAU D’IMPLEMENTACIÓ DE LES ACTUACIONS PREVISTES COM A ESCOLA INCLUSIVA

P3-A

Grups Interactius

Tertúlies Dialògiques
 1- Literàries
 2- Musicals

     3-Científiques
   4- Artístiques

Model Dialògic de
Prevenció i

Resolució de
Conflictes

Col·laboració
famílies

Projecte APS amb
l’IES Eduard

Fontserè
Col·laboradors

Externs

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Nº PARTICIPANTS Nº PARTICIPANTS PARTICIPANTS

X

X

X 0 0 NO

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X

P3-B

Grups Interactius

Tertúlies Dialògiques
 1- Literàries
 2- Musicals

     3-Científiques
   4- Artístiques

Model Dialògic de
Prevenció i

Resolució de
Conflictes

Col·laboració
famílies

Projecte APS amb
l’IES Eduard

Fontserè
Col·laboradors

Externs

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Nº PARTICIPANTS Nº PARTICIPANTS PARTICIPANTS

X

X

X 0 0 NO

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X



P4-A

Grups Interactius

Tertúlies Dialògiques
 1- Literàries
 2- Musicals

     3-Científiques
   4- Artístiques

Model Dialògic de
Prevenció i

Resolució de
Conflictes

Col·laboració
famílies

Projecte APS amb
l’IES Eduard

Fontserè
Col·laboradors

Externs

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Nº PARTICIPANTS Nº PARTICIPANTS PARTICIPANTS

X

X

X 0 0 NO

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X

P4-B

Grups Interactius

Tertúlies Dialògiques
 1- Literàries
 2- Musicals

     3-Científiques
   4- Artístiques

Model Dialògic de
Prevenció i

Resolució de
Conflictes

Col·laboració
famílies

Projecte APS amb
l’IES Eduard

Fontserè
Col·laboradors

Externs

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Nº PARTICIPANTS Nº PARTICIPANTS PARTICIPANTS

X

X

X 0 0 NO

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X



P5-A

Grups Interactius

Tertúlies Dialògiques
 1- Literàries
 2- Musicals

     3-Científiques
   4- Artístiques

Model Dialògic de
Prevenció i

Resolució de
Conflictes

Col·laboració
famílies

Projecte APS amb
l’IES Eduard

Fontserè
Col·laboradors

Externs

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Nº PARTICIPANTS Nº PARTICIPANTS PARTICIPANTS

X

X

X 0 0 NO

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X

P5-B

Grups Interactius

Tertúlies Dialògiques
 1- Literàries
 2- Musicals

     3-Científiques
   4- Artístiques

Model Dialògic de
Prevenció i

Resolució de
Conflictes

Col·laboració
famílies

Projecte APS amb
l’IES Eduard

Fontserè
Col·laboradors

Externs

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Nº PARTICIPANTS Nº PARTICIPANTS PARTICIPANTS

X

X

X 0 0 NO

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X



P5-C

Grups Interactius

Tertúlies Dialògiques
 1- Literàries
 2- Musicals

     3-Científiques
   4- Artístiques

Model Dialògic de
Prevenció i

Resolució de
Conflictes

Col·laboració
famílies

Projecte APS amb
l’IES Eduard

Fontserè
Col·laboradors

Externs

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Nº PARTICIPANTS Nº PARTICIPANTS PARTICIPANTS

X

X

X 0 0 NO

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X

CI A

Grups Interactius

Tertúlies Dialògiques
 1- Literàries
 2- Musicals

     3-Científiques
   4- Artístiques

Model Dialògic de
Prevenció i

Resolució de
Conflictes

Col·laboració
famílies

Projecte APS amb
l’IES Eduard

Fontserè
Col·laboradors

Externs

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Nº PARTICIPANTS Nº PARTICIPANTS PARTICIPANTS

X

X

X 0 0 NO

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X



CI B

Grups Interactius

Tertúlies Dialògiques
 1- Literàries
 2- Musicals

     3-Científiques
   4- Artístiques

Model Dialògic de
Prevenció i

Resolució de
Conflictes

Col·laboració
famílies

Projecte APS amb
l’IES Eduard

Fontserè
Col·laboradors

Externs

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Nº PARTICIPANTS Nº PARTICIPANTS PARTICIPANTS

X

X

X 0 0 NO

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X

CI C

Grups Interactius

Tertúlies Dialògiques
 1- Literàries
 2- Musicals

     3-Científiques
   4- Artístiques

Model Dialògic de
Prevenció i

Resolució de
Conflictes

Col·laboració
famílies

Projecte APS amb
l’IES Eduard

Fontserè
Col·laboradors

Externs

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Nº PARTICIPANTS Nº PARTICIPANTS PARTICIPANTS

X

X

X 0 0 NO

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X



CI D

Grups Interactius

Tertúlies Dialògiques
 1- Literàries
 2- Musicals

     3-Científiques
   4- Artístiques

Model Dialògic de
Prevenció i

Resolució de
Conflictes

Col·laboració
famílies

Projecte APS amb
l’IES Eduard

Fontserè
Col·laboradors

Externs

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Nº PARTICIPANTS Nº PARTICIPANTS PARTICIPANTS

X

X

X 0 0 NO

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X

CI E

Grups Interactius

Tertúlies Dialògiques
 1- Literàries
 2- Musicals

     3-Científiques
   4- Artístiques

Model Dialògic de
Prevenció i

Resolució de
Conflictes

Col·laboració
famílies

Projecte APS amb
l’IES Eduard

Fontserè
Col·laboradors

Externs

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Nº PARTICIPANTS Nº PARTICIPANTS PARTICIPANTS

X

X

X 0 0 NO

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X



CM A

Grups Interactius

Tertúlies Dialògiques
 1- Literàries
 2- Musicals

     3-Científiques
   4- Artístiques

Model Dialògic de
Prevenció i

Resolució de
Conflictes

Col·laboració
famílies

Projecte APS amb
l’IES Eduard

Fontserè
Col·laboradors

Externs

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Nº PARTICIPANTS Nº PARTICIPANTS PARTICIPANTS

X

X

X 0 0 NO

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X

CM B

Grups Interactius

Tertúlies Dialògiques
 1- Literàries
 2- Musicals

     3-Científiques
   4- Artístiques

Model Dialògic de
Prevenció i

Resolució de
Conflictes

Col·laboració
famílies

Projecte APS amb
l’IES Eduard

Fontserè
Col·laboradors

Externs

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Nº PARTICIPANTS Nº PARTICIPANTS PARTICIPANTS

X

X

X 0 0 NO

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X



CM C

Grups Interactius

Tertúlies Dialògiques
 1- Literàries
 2- Musicals

     3-Científiques
   4- Artístiques

Model Dialògic de
Prevenció i

Resolució de
Conflictes

Col·laboració
famílies

Projecte APS amb
l’IES Eduard

Fontserè
Col·laboradors

Externs

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Nº PARTICIPANTS Nº PARTICIPANTS PARTICIPANTS

X

X

X 0 0 NO

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X

CM D

Grups Interactius

Tertúlies Dialògiques
 1- Literàries
 2- Musicals

     3-Científiques
   4- Artístiques

Model Dialògic de
Prevenció i

Resolució de
Conflictes

Col·laboració
famílies

Projecte APS amb
l’IES Eduard

Fontserè
Col·laboradors

Externs

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Nº PARTICIPANTS Nº PARTICIPANTS PARTICIPANTS

X

X

X 0 0 NO

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X



CM E

Grups Interactius

Tertúlies Dialògiques
 1- Literàries
 2- Musicals

     3-Científiques
   4- Artístiques

Model Dialògic de
Prevenció i

Resolució de
Conflictes

Col·laboració
famílies

Projecte APS amb
l’IES Eduard

Fontserè
Col·laboradors

Externs

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Nº PARTICIPANTS Nº PARTICIPANTS PARTICIPANTS

X

X

X 0 0 NO

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X

CS A

Grups Interactius

Tertúlies Dialògiques
 1- Literàries
 2- Musicals

     3-Científiques
   4- Artístiques

Model Dialògic de
Prevenció i

Resolució de
Conflictes

Col·laboració
famílies

Projecte APS amb
l’IES Eduard

Fontserè
Col·laboradors

Externs

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Nº PARTICIPANTS Nº PARTICIPANTS PARTICIPANTS

X

X

X 0 0 NO

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X



CS B

Grups Interactius

Tertúlies Dialògiques
 1- Literàries
 2- Musicals

     3-Científiques
   4- Artístiques

Model Dialògic de
Prevenció i

Resolució de
Conflictes

Col·laboració
famílies

Projecte APS amb
l’IES Eduard

Fontserè
Col·laboradors

Externs

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Nº PARTICIPANTS Nº PARTICIPANTS PARTICIPANTS

X

X

X 0 0 NO

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X

CS C

Grups Interactius

Tertúlies Dialògiques
 1- Literàries
 2- Musicals

     3-Científiques
   4- Artístiques

Model Dialògic de
Prevenció i

Resolució de
Conflictes

Col·laboració
famílies

Projecte APS amb
l’IES Eduard

Fontserè
Col·laboradors

Externs

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Nº PARTICIPANTS Nº PARTICIPANTS PARTICIPANTS

X

X

X 0 0 NO

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X



CS D

Grups Interactius

Tertúlies Dialògiques
 1- Literàries
 2- Musicals

     3-Científiques
   4- Artístiques

Model Dialògic de
Prevenció i

Resolució de
Conflictes

Col·laboració
famílies

Projecte APS amb
l’IES Eduard

Fontserè
Col·laboradors

Externs

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Nº PARTICIPANTS Nº PARTICIPANTS PARTICIPANTS

X

X

X 0 0 NO

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X

CS E

Grups Interactius

Tertúlies Dialògiques
 1- Literàries
 2- Musicals

     3-Científiques
   4- Artístiques

Model Dialògic de
Prevenció i

Resolució de
Conflictes

Col·laboració
famílies

Projecte APS amb
l’IES Eduard

Fontserè
Col·laboradors

Externs

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Nº PARTICIPANTS Nº PARTICIPANTS PARTICIPANTS

X

X

X 0 0 NO

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X



CENTRE

Grups Interactius

Tertúlies Dialògiques
 1- Literàries
 2- Musicals

     3-Científiques
   4- Artístiques

Model Dialògic de
Prevenció i

Resolució de
Conflictes

Col·laboració
famílies

Projecte APS amb
l’IES Eduard

Fontserè
Col·laboradors

Externs

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Nº PARTICIPANTS Nº PARTICIPANTS PARTICIPANTS

X

X

X 0 0 NO

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5

X



PARTICIPANTS DE PRÀCTIQUES UNIVERSITÀRIES. Curs 2020-21

Estudi Etapa i Especialitat Matèria de Pràctiques Universitat Número
d’alumnes

Graus de Mestre
Educació Primària Pràctiques 1 Universitat de Barcelona 1

Graus de Mestre
Educació Primària Pràctiques 2 Universitat de Barcelona 3

Graus de Mestre
Educació Primària

Pràctiques 3
Visual i plàtica

Universitat de Barcelona 2
Graus de Mestre

Educació Primària
Pràctiques 3

Aprofundiment curricular
Universitat de Barcelona 1

Graus de Mestre
Educació Primària

Pràctiques 3
Atenció a la diversitat

Universitat de Barcelona 4
Graus de Mestre

Educació Primària Pràctiques 3 Tecnologies Digitals Universitat de Barcelona 1
Graus de Mestre

Educació Primària Pràctiques 3 Educació Física Universitat de Barcelona 1
Graus de Mestre

Educació Primària Pràcticum III Universidad Internacional de la Rioja 1
Graus de Mestre

Educació Infantil Pràcticum III  Universidad Internacional de la Rioja 2

Estudis univ. Que no capaciten per a al
docència Màster en psicopedagogia Psicopedagogia Universidad Internacional de la Rioja 1

Graus de Mestre Educació Infantil Pràctiques III Universitat de Lleida 1
Graus de Mestre

Educació Primària Pràcticum I Universitat Ramon Llull 1
Graus de Mestre

Educació Primària Pràcticum II Universitat Ramon Llull 1
Graus de Mestre

Educació  Infantil Pràcticum II Universitat Ramon Llull 2
Graus de Mestre

Educació Primària Practicum II Mondragon Unibertsitatea 1

Graus de Mestre Educació Primaria Pràcticum III  Menció Musica Universitat de Vic 1
TOTAL ALUMNES EN PRÀCTIQUES UNIVERSITÀRIES 24





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX V 
ABSENTISME 

 



PROTOCOL EN CAS D’ABSENTISME.  

L’assistència dels alumnes a classe és obligatòria. 

Els mestres passaran llista mitjançant l’aplicació informàtica de control d’assistència elaborada i 

supervisada per l’equip directiu. Cada tutor gestionarà les faltes dels seus alumnes i en  farà el 

seguiment. 

Els retards i les absències hauran de ser justificats a l’agenda escolar.  És obligatori que els 

alumnes hi portin diàriament l’agenda, com a eina de seguiment dels aprenentatges i de 

comunicació entre la família i l’escola. 

Cada docent, vist el justificant de la falta d’assistència, valorarà si es tracta d’una justificació vàlida 

i així ho farà constar en l’aplicació informàtica. Les faltes injustificades seran comunicades pel 

tutor/a a la família. 

Quan es donin un seguit de faltes d’assistència intermitents, l’equip directiu convocarà la família 

per recordar l’obligatorietat de l’assistència regular a l’escola i es recorda el compromís signat 

entre família i escola. 

Quan es detecti que un/a alumne/a acumula un nombre important de faltes es comunicarà al cap 

d’estudis per tal d’engegar, si s’escau, el corresponent protocol d’absentisme. Aquest protocol 

segueix el procediment establert pel pla d’absentisme local. La tècnica d’absentisme de 

l’Ajuntament és l’encarregada de citar a les famílies per tal d’esclarir els motius pels quals 

l’alumne/a no ha vingut a classe.  

Prevenció i atenció de l’absentisme escolar 

Situacions tipus: 

 

Nomenclatura utilitzada en l’aplicatiu de control d’assistència de l’alumnat: 

F: Falta injustificada. 

J: Falta justificada per un professional (metges, organismes oficials, etc.). 

j: Falta justificada per la família. 

R: Retards 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX VI 
SISENA HORA



ESCOLA JOAQUIM RUYRA 

Planificació SISENA HORA (curs 2020-2021)                                    Cicle Inicial                        Nivell: 1r i 2n     Tutor/a: Patricia, Pilar B., Conchita , Pilar J, 
Rosanna 
 

COMPETÈNCIES   BÀSIQUES 

ÀMBIT Dimensions Model d’activitats Dedicació horària 

Grau d’Assoliment 

0 

 

1 

 

2 

 

3 4 5 

 

Àmbit lingüístic 

 

-Comprensió lectora 

-Expressió escrita 

-Lectura d’un text i contestar preguntes relacionades. 

-Relacionar text-imatge. 

-A partir d’una imatge escriure el que veuen. 

 

-Llengua catalana      

(2 sessions) 

    X  

 

Àmbit lingüístic 

 

-Comunicació oral 

-Literària 

- Escolta activa del text que es llegeix durant cada sessió. 

- Relacionar el text amb experiències pròpies. 

- Verbalitzar sentiments i pensaments relacionats amb el 

fragment treballat. 

 

- Tertúlies 

Literàries                

(1 sessió) 

    X  

 

Àmbit matemàtic 

i digital 

 

-Resolució de problemes. 

-Raonament i prova. 

-Instruments i aplicacions. 

- Llegir l’enunciat, decidir quina operació cal fer (suma o 

resta) i fer el càlcul. 

- Resolució de problemes (orals, amb i sense materials...) 

- Jocs amb la tablet de càlcul. 

 

-Matemàtiques     

(2 sessions) 

    X  

 

 

 

 

 



COMPETÈNCIES  BÀSIQUES 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC 

DIMENSIONS 

- Comunicació oral. ÀMBIT 
DIGITAL 

DIMENSIO
NS 

- Instruments i aplicacions. 

- Comprensió lectora. - Tractament de la informació i 
organització dels entorns de treball i 
d’aprenentatge. 

- Expressió escrita. - Comunicació interpersonal i 
col·laboració. 

- Literària. 
- Hàbits, civisme i identitat digital. 

- Plurilingüe i intercultural. 

ÀMBIT MATEMÀTIC DIMENSIONS 

- Resolució de Problemes. ÀMBIT 
APRENDRE A 
APRENDRE DIMENSIO

NS 

 

- Raonament i Prova.  

- Connexions.  

- Comunicació i Representació. 
 

ÀMBIT DE 
CONEIXEMENT DEL 
MEDI DIMENSIONS 

- Món actual. ÀMBIT 
AUTONOMIA I 
INICIATIVA 
PERSONAL 

DIMENSIO
NS 

 

- Salut i equilibri personal.  

- Tecnologia i vida quotidiana.  

- Ciutadania.  

ÀMBIT ARTÍSTIC 
DIMENSIONS 

- Percepció, comprensió i valoració.  

- Interpretació i producció. 

- Imaginació i creativitat. 

ÀMBIT EDUCACIÓ 
FÍSICA 

DIMENSIONS 

- Activitat física. 

- Hàbits saludables. 

- Expressió i comunicació corporal. 

- Joc motor i temps de lleure. 

ÀMBIT D’EDUCACIÓ 
EN VALORS DIMENSIONS 

- Personal. 

- Interpersonal. 

- Social. 



ESCOLA JOAQUIM RUYRA 

Planificació SISENA HORA (curs 2020-21)   Cicle Mitjà    Nivell:  3r i 4t     Tutor/a: Isabel Boronat, Neus Esparó, Isabel Galimany, Helena Romero, Úrsula Sánchez 
 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

ÀMBITS Dimensions Model d’activitats Dedicació 
horària 

Grau d’Assoliment 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 5 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC 

ÀMBIT DIGITAL 

Comunicació oral 

Expressió escrita 

Tractament de la 

informació i 

organització dels 

entorns de treball i 

d’aprenentatge. 

- Exposició oral a partir del joc. 
- Producció de textos de diferents tipologies. 
- Correcció de textos a partir de la norma ortogràfica treballada. 
- Recerca d’informació a través de diverses fonts (Cercadors, Viquipèdia,...) 

Llengua 

catalana          

(1 sessió) 

 

     X 

AMBIT LINGÜÍSTIC Comunicació oral 

Comprensió 

lectora 

- Exposició oral a partir d’imatges. 
- Comprensió de textos de diferents tipologies. Llengua 

anglesa          

(1 sessió) 

     X 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC Comunicació oral 

Literària 

- Lectura d’un llibre clàssic universal. 
- Expressió d’opinions personals a partir de la selecció de fragments del llibre. 
- Participació activa en les converses. 

Tertúlies 

Literàries         

(1 sessió) 

     X 

ÀMBIT MATEMÀTIC 

ÀMBIT DIGITAL 

Resolució de 

problemes 

Raonament i 

prova 

Connexions 

Comunicació i 

representació 

- Realització i anàlisi de gràfics a partir de dades obtingudes dins el grup classe o 
l’entorn. (TICs) 
- Resolució de problemes des de diferents perspectives: buscar diferents solucions, 
buscar un possible enunciat, estimar resultats... 
- Càlcul d’equivalències entre les diferents unitats utilitzant  la taula del SMD . 
- Càlcul sistemàtic a partir del Quinzet i Link. 

 

Matemàtiques 

(2 sessions) 

     X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETÈNCIES  BÀSIQUES 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC 

DIMENSIONS 

- Comunicació oral. ÀMBIT 
DIGITAL 

DIMENSIONS 

- Instruments i aplicacions. 

- Comprensió lectora. - Tractament de la informació i 
organització dels entorns de treball i 
d’aprenentatge. 

- Expressió escrita. - Comunicació interpersonal i 
col·laboració. 

- Literària. - Hàbits, civisme i identitat digital. 

- Plurilingüe i intercultural. 

ÀMBIT MATEMÀTIC 
 
 
 
 
 

DIMENSIONS 

- Resolució de Problemes. ÀMBIT 
APRENDRE A 
APRENDRE 

DIMENSIONS 

 

- Raonament i Prova.  

- Connexions.  

- Comunicació i 
Representació. 

 

ÀMBIT DE CONEIXEMENT 
DEL MEDI 
 
 
 
 
 

DIMENSIONS 

- Món actual. ÀMBIT 
AUTONOMIA I 
INICIATIVA 
PERSONAL DIMENSIONS 

 

- Salut i equilibri personal.  

- Tecnologia i vida 
quotidiana. 

 

- Ciutadania.  

ÀMBIT ARTÍSTIC 
 
 
 
 
 

DIMENSIONS 

- Percepció, comprensió i 
valoració. 

 

- Interpretació i producció. 

- Imaginació i creativitat. 

ÀMBIT EDUCACIÓ FÍSICA 
 
 
 
 
 

DIMENSIONS 

- Activitat física. 

- Hàbits saludables. 

- Expressió i comunicació 
corporal. 

- Joc motor i temps de 
lleure. 

ÀMBIT D’EDUCACIÓ EN 
VALORS 
 
 
 
 

DIMENSIONS 

- Personal. 

- Interpersonal. 

- Social. 

 



ESCOLA JOAQUIM RUYRA 

Planificació SISENA HORA (curs 2020-2021)                        Cicle Superior                      Nivell:Cicle superiorTutor/a: Axel, Salva, Anna, Alberto i Albert 
COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

ÀMBITS Dimensions Model d’activitats Dedicació 
horària 

Grau d’Assoliment 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 5 

ÀMBIT 

LINGÜÍSTIC 

Comprensió 

lectora 

Expressió Escrita 

Comunicació Oral 

 

 
Mitjançant grups interactius: 

- Elaboració de textos escrits competencials. 
- Activitats de comprensió lectora.  
- Treball d’ortografia, lèxic / vocabulari.  

 
 
 

-Llengua 

catalana 

(2 sessions) 

    X  

ÀMBIT 

LINGÜÍSTIC 

ÀMBIT 
D’EDUCACIÓ EN 
VALORS 

 
 

Personal 

Social 

Literària 

Comunicació oral 

Comprensió 

Lectora 

 
- Tertúlia literària a partir de la lectura de grans clàssics.  

 

 

-Tertúlies 

Literàries       

(1 sessió) 

 

     X 

ÀMBIT 
MATEMÀTIC 
 

Resolució de 

Problemes 

Connexions 

 
- Activitats de Resolució de Problemes que engloben els diferents 

aprenentatges. 
- Treball de conceptes bàsics a partir de problemes. 

 

-Matemàtiques 

(2 sessions) 

     X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETÈNCIES  BÀSIQUES 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC 

DIME
NSIO
NS 

- Comunicació oral. ÀMBIT 
DIGITAL 

DIMENSIO
NS 

- Instruments i aplicacions. 

- Comprensió lectora. - Tractament de la informació i 
organització dels entorns de treball i 
d’aprenentatge. 

- Expressió escrita. - Comunicació interpersonal i 
col·laboració. 

- Literària. - Hàbits, civisme i identitat digital. 

- Plurilingüe i intercultural. 

ÀMBIT MATEMÀTIC 
 
 
 
 
 

DIME
NSIO
NS 

- Resolució de Problemes. ÀMBIT 
APRENDRE A 
APRENDRE DIMENSIO

NS 

 

- Raonament i Prova.  

- Connexions.  

- Comunicació i Representació.  

ÀMBIT DE CONEIXEMENT 
DEL MEDI 
 
 
 
 
 

DIME
NSIO
NS 

- Món actual. ÀMBIT 
AUTONOMIA I 
INICIATIVA 
PERSONAL 

DIMENSIO
NS 

 

- Salut i equilibri personal.  

- Tecnologia i vida quotidiana.  

- Ciutadania.  

ÀMBIT ARTÍSTIC 
 
 
 
 
 

DIME
NSIO
NS 

- Percepció, comprensió i valoració.  

- Interpretació i producció. 

- Imaginació i creativitat. 

ÀMBIT EDUCACIÓ FÍSICA 
 
 
 
 
 

DIME
NSIO
NS 

- Activitat física. 

- Hàbits saludables. 

- Expressió i comunicació corporal. 

- Joc motor i temps de lleure. 

ÀMBIT D’EDUCACIÓ EN 
VALORS 
 
 
 
 
 

DIME
NSIO
NS 

- Personal. 

- Interpersonal. 

- Social. 

 
 
 



ANNEX VII
BIBLIOTECA



ACTIVITATS  DE  DINAMITZACIÓ  DE  LA  BIBLIOTECA  ESCOLAR 
CURS 20  20  -202  1  

LA INVITACIÓ A LA LECTURA

Coordinadores i dinamitzadores de la Biblioteca escolar: Silvia Tarrés, Judit Vicente, Luis Calvo,
Laura Miranda.

EDUCACIÓ  INFANTIL 

Activitats portades a terme per les tutores de cada curs.

● Explicació interactiva de contes.

● Representació plàstica de continguts o personatges treballats en el conte.

● Gaudir dels llibres i contes de la biblioteca escolar.

● Biblioteca  d'aula:  a  cada  aula  hi  ha  una  petita  biblioteca  formada  per  contes  i  llibres  de

diferents tipus adequats al nivell.

● Representació de la llegenda de Sant Jordi a P5: per sant Jordi els tres grups dramatitzen

l’obra per la resta de l’escola. Aquest any degut a les mesures COVID s’ha enregistrat en vídeo i

compartit a la pàgina web del centre.

Préstec de llibres a l’aula:

● El llibre del cap de setmana  : l’objectiu d’aquesta activitat és fomentar les relacions família-

escola en el primer curs del segon cicle d’Educació Infantil.  Aquest curs, degut a les mesures

sanitàries derivades de la Covid-19, ha estat plantejat diferent. Primerament, els tutors van fer un

model-exemple explicant els seu propi cap de setmana i  van fer una publicació al blog. Cada

divendres, els tutors parlaven amb una família per explicar-los el funcionament de l’activitat, els

adreçaven,  via  telegram,  a  aquesta  publicació  del  blog mitjançant  l’enllaç  de la  mateixa  i  els

demanaven que enviessin fotografies i un petit escrit del que havia fet durant el cap de setmana

l’alumne/a via telegram o correu electrònic. A la setmana següent, el tutor mostrava les imatges i

l’infant  explicava  a  la  resta  de  companys/es  les  activitats  realitzades.  Un  cop  explicat,  es

publicaven  aquestes  imatges  al  blog  de  l’escola.  La  valoració  ha  estat  positiva  tot  i  que,  a

vegades,  ha estat  complicat  mantenir  una organització sistemàtica ja que algunes famílies no

enviaven les fotografies.

● Conte en préstec  : aquest curs el conte en préstec ha estat plantejat de manera diferent per

garantir  unes  mesures  sanitàries  òptimes  per  la  Covid-19.  P4  ha  continuat  amb  la  proposta

realitzada pel cicle de “La maleta viatgera” però s’ha gestionat de manera diferent. Cada setmana

un alumne/a rebia per telegram dos o tres contes, els quals havia de llegir conjuntament amb les

famílies  i  fer  un  dibuix,  retornant-lo  via  telemàtica  (correu  o  telegram)  per  mostrar-lo  als

companys/es i explicar el conte escollit. Així doncs, al llarg de la següent setmana (preferiblement



dilluns) s’explicava el conte a l’aula conjuntament entre l’alumne/a i el tutor/a i  s’ensenyava el

dibuix.

● Llibre de lectura  : a P5, per facilitar la immersió de ple en el procés de lecto- escriptura i

involucrar en el mateix a les famílies, els nens/es s’han continuat emportant el llibre de lectura

socialitzat. Quan el llibre es tornava els dilluns es feia un seguiment i  lectura del mateix a les

aules. A final de curs els llibres no se’ls emporten les famílies sinó que es queden a l’escola i es

renoven els que siguin necessaris.

● S’ha observat que la majoria d’alumnes i famílies s’han mostrat participatives i motivades

amb la proposta. Alhora, cal destacar que amb aquesta activitat s’ha vist reforçat el treball de la

lecto- escriptura i s’ha desenvolupat el gust per la lectura.

Tertúlies literàries:

● P3: aquest curs s’han iniciat les tertúlies literàries a P3 i s’han portat a terme amb faules

d’Isop.

● P4: s’han portat a terme amb contes clàssics universals i amb les faules d’Isop com: “La

liebre y la tortuga” i “La cigarra y la hormiga”. 

● P5: s’han portat a terme amb el llibre “El Quijote”, “El petit príncep” i “De la Tierra a la

Luna”.

CICLE  INICIAL

Activitats portades a terme:

● Comencem el dia de bon matí llegint: cada tutor/a iniciarà l’activitat escolar a primera hora del
matí amb la lectura en veu alta d’un llibre. Aquesta lectura la realitzarà el mestre/a per a tots els
seus alumnes i durarà de 5 a 10 minuts aprox.
      Els llibres que es llegiran aquest curs són els següents:

1r 2n
Elmer Ladrona de lágrimas

Ratón de campo y de ciudad Pinotxo
Jan i les mongetes màgiques Peter Pan

Biblioteca d'aula:
● A cada aula hi ha una petita biblioteca formada per contes i llibres de diferents tipus adequats
al nivell.



Activitats d'animació a la lectura:

● A l’aula  es llegiran contes  i  es portaran a terme activitats  d'animació  a la  lectura,  com la
dramatització del conte, així es treballa l'expressió oral. 
● Amb la nova organització d’aquest curs s’ha acordat fer la lectura durant l’hora de l’esmorzar.

Tertúlies literàries: 

● Aquest any les tertúlies literàries del cicle es realitzaran a partir de la lectura dels següents
llibres:

1r trimestre: El jove rei Artús

2n trimestre: El viatge de Gulliver a Lil·liput

3r trimestre: L'illa del tresor

CICLE   MITJÀ

Activitats portades a terme al cicle.

- Cada tutor/a iniciarà l’activitat escolar a primera hora del matí amb la lectura en veu alta
d’un llibre. Aquesta lectura la realitzarà el mestre/a per a tots els seus alumnes i durarà de 5 a 10
minuts aprox.

Els llibres que es llegeixen aquest curs són els següents: 

CMA CMB CMC CMD CME
1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre

Un amic
excepcional

L’àvia
Gàngster

L’àvia
Gàngster

El petit
Nicolàs

El petit
Nicolàs

Biblioteca d'aula:
● A cada aula hi ha una petita biblioteca formada per contes i llibres de diferents tipus adequats
al nivell. 

Lectura col·lectiva de llibres:
- Aquest curs, els alumnes de 3r i 4t llegiran:

CMA CMB CMC CMD CME

1r trimestre L’any dels
polls

El desastre
JA

El desastre
JA

El desastre
JA

L’any dels
polls

2n trimestre
3r trimestre

El desastre
JA.

L’any dels
polls.

L’any dels
polls

L’any dels
polls

El desastre
JA.

      Formació d’usuaris:
- Activitats  de  formació  d’usuaris  adequades  a  l’edat  i  a  les  necessitats  dels  alumnes:
aprendre a fer un bon ús, és a dir, un ús responsable de la biblioteca i de tots els documents que
hi podem trobar.



Tertúlies literàries: 

- Aquest curs, degut la crisi sanitària per la COVID 19, s’ha escollit un llibre diferent al que es
treballa en cursos anterior. Degut a que estan els grups barrejats, i s’han desdoblat 5 grups de 3r i
4t, treballaran tots la mateixa lectura però no se’l portaran a casa. Així doncs, la dinàmica de les
sessions de tertúlies es veurà modificada.

- Els alumnes de 3r i 4t llegiran la ENEIDA. La dinàmica d’aquest curs consistirà en que una
setmana es portarà a terme la lectura del llibre a l’aula i els alumnes escolliran la frase i faran els
comentaris a la llibreta; en la següent setmana, es portarà a terme la tertúlia literària amb els
alumnes, on podran opinar sobre el fragment que hagin triat del llibre i hagin treballat prèviament a
la llibreta. 

- Les tertúlies literàries com a tal, es duran a terme quinzenalment. 

CICLE  SUPERIOR

Activitats portades a terme.

● Comencem el dia de bon matí llegint: cada tutor/a iniciarà l’activitat escolar a primera hora
del matí amb la lectura en veu alta d’un llibre. Aquesta lectura la realitzarà el mestre/a per a tots
els seus alumnes i durarà de 5 a 10 minuts aprox.

Els llibres que es llegeixen aquest curs són els següents: 

CSA CSB CSC CSD CSE
1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre

El principito  Wonder Viatge al
país dels

lacets

Manolito
Gafotes

El guardián
de las

palabras

Biblioteca d'aula:

● A cada aula hi ha una petita biblioteca formada per contes i llibres de diferents tipus adequats
al nivell. Hem digitalitzat la biblioteca d’aula. Són els propis nens i nenes qui s’encarreguen de
autogestinar-se guiats pels seus tutors.

Tertúlies Literàries: 

● Aquest curs, degut a la pandèmia, s’ha escollit un llibre diferent al que es treballa en cursos
anterior:  El  QUIJOTE. Els grups han estat  barrejats:  5 grups de 5è i  6è. Han treballat  tots la
mateixa lectura, i  no han pogut portar-se el llibre a casa.  Així  doncs, la dinàmica, degut a la
pandèmia, s’ha vist clarament afectada.

● Es portarà a terme una tertúlia literària amb els alumnes un cop a la setmana. La dinàmica
consisteix en què els alumnes llegiran a classe un o dos capítols per setmana i opinaran sobre
algun fragment  o  frase en una llibreta.  A l’aula  es  farà  una petita  tertúlia  sobre  les  diferents
opinions personals.



Formació d’usuaris:
● Activitats de formació d’usuaris adequades a l’edat i a les necessitats dels alumnes: aprendre
a fer un bon ús, és a dir, un ús responsable de la biblioteca i de tots els documents que hi podem
trobar.

Préstec de llibres a l’aula:
● Al llarg del mes d’octubre, cada tutor/a començarà el préstec d’aula. Des de les aules, així
com també des de la biblioteca escolar s’acabarà de completar el nombre de llibres necessaris per
a poder portar a terme el préstec de llibres d’aula. Un dia a la setmana, els nens/es podran endur-
se un llibre a casa, el qual hauran de tornar, la setmana següent o cada dues setmanes, un cop
l’hagin llegit.

SERVEIS QUE S’OFEREIXEN A LA COMUNITAT EDUCATIVA

● Obertura de la biblioteca escolar:  aquest  any degut a les circumstàncies de la crisis
sanitària pel covid-19 no s’obrirà la biblioteca a l’hora de l’esbarjo. Es mantindrà tancada tot el
curs, en funció de l’evolució i els avenços d’aquesta circumstància. 
● Carnet de préstec de llibres de la biblioteca del centre: aquest curs, pel moment, no es
farà el préstec de llibres als alumnes tenint en compte la normativa a causa de la crisi sanitària pel
covid-19.

● Degut al covid-19 els mestres no faran servir la biblioteca amb els alumnes  en les diferents
àrees curriculars, ja que es mantindran a les seves aules amb grups estables de convivència.

● Horari  de  biblioteca disponible  fora  de l’horari  lectiu  amb acompanyament  de monitors
(acollida del matí, migdia i extraescolars de la tarda).

● Elaboració d’una paradeta de llibres i revistes relacionada amb l’eix transversal treballat a
tota l’escola.
● Apadrinament lector entre nens de cicle Mitjà i cicle Infantil: Aquest curs no es podrà
dur a terme degut al covid-19.

● Fira d’intercanvi del llibre: En el darrer mes de curs, els alumnes d’educació primària
portaran un llibre de casa que vulguin intercanviar. El tutor/a els anirà recollint i  lliurarà a canvi un
tiquet  d’intercanvi.  La  darrera  setmana  d’escola,  es  muntaran  al  gimnàs  les  paradetes  on
quedaran exposats  tots  els  llibres que han anat  portant  els  nens/es i  es  celebrarà  la  fira  de
l’intercanvi  al  llarg de tot  el  matí.  Tots els cursos aniran passant  per les diferents paradetes i
podran triar  un llibre que podran quedar-se i  endur-se com a lectura d’estiu.  (Es valorarà la
realització de l’activitat en funció de la situació sanitària).



 

 

 

 

 

 

ANNEX VIII 
TERTÚLIES DIALÒGIQUES

 
 



TERTÚLIES LITERÀRIES DIALÒGIQUES 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 

 

P3: aquest curs s’ha començat a fer tertúlies literàries a P3 a partir del tercer 

trimestre. La realitzava el/la tutor/a en gran grup. S’han portat a terme amb cinc 

faules d’Isop.  

 

Valoració: les tertúlies a P3 s’ha basat en la lectura d’una faula per sessió per 

part del mestre i en establir una petita conversa amb el grup-classe. A nivell 

general, els costava participar, tot i la guia de l’adult. Mostraven més interès i 

atenció en l’escolta del conte. 

 

Propostes de millora: de cara al curs vinent es proposa realitzar tertúlies 

literàries a P3 des de l’inici de curs. Primerament llegint els contes i, a mida que 

avancen les sessions, anar introduint i aprofundint en les converses. A més, es 

valoraria positivament realitzar-les amb mig grup per afavorir la conversa i 

l’atenció. Per últim, es valora introduir contes clàssics (diferents als treballats a 

P4 i P5) per ampliar el ventall d’obres literàries. 

 

 

P4: aquest curs escolar es realitza les tertúlies per part de les tutores i en gran 

grup. S'han portat a terme amb contes clàssics universals. S'han fet a partir del 

mes d'octubre un cop per setmana. 

 

Valoració:en general la valoració de les tertúlies literàries a infantil és molt 

positiva. Al principi els costa una mica entendre la dinàmica de les tertúlies. Tot 

i això a causa de la situació sanitària enguany vam valorar que no es podien 

perdre més reforços per portar a terme les tertúlies en mig grup. Així que s'han 

fet les tertúlies per part de les tutores i en gran grup. Aquest fet fa que no 

s'hagin pogut fer les tertúlies en les millors condicions; amb tot el grup hi ha 

molt infant que no s'atreveixen a parlar o que no dóna temps a escoltar-los. 



Propostes de millora: l'any vinent es proposa continuar com anys anteriors, fent 

les tertúlies amb la meitat del grup. Els contes clàssics funcionen molt bé 

perquè els nens es motiven molt i fa que vulguin participar activament. 

 

P5: aquest curs escolar les Tertúlies literàries de P5 van començar al mes 

d'octubre i s’han fet un cop per setmana en sessions de 45 minuts i amb mig 

grup. S’han portat a terme amb el llibre "El Quijote" i De la Terra a la Lluna" de 

Julio Verne. 

 

Valoració: en general la valoració de les tertúlies literàries a infantil és molt 

positiva. A P5 tant "El Quijote" com el "De la Terra a la Lluna" funcionen molt bé 

i els alumnes gaudeixen molt. Ens ofereix la possibilitat de desenvolupar temes 

així com la participació dels alumnes mitjançant l'expressió oral i amb un grup 

més reduït que pot facilitar la mateixa. Es treballa el torn de paraula, el 

vocabulari i l'expressió i comprensió oral. 

 

Propostes de millora: els llibres han funcionat molt bé. Per cara a l'any vinent es 

proposa un llibre per a tertúlies El Cavall de Troia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CICLE INICIAL 

La dinàmica de les tertúlies literàries a Cicle Inicial segueix una mica la línia 

d’infantil, ja que els alumnes no disposen de llibreta, i la lectura del clàssic 

universal la fa la mestra a l’aula. Aquest curs s’han continuat realitzat les 

Tertúlies Literàries amb tot el grup alhora,  però degut a la organització 

d’aquest curs per protocol covid, no hem pogut disposar de l’aula de tertúlies 

(convertida aquest curs en una tutoria), sinó que s’han fet a l’aula de cada 

classe. 

Es van treballant els hàbits de conversa (demanar el torn de paraula, escoltar 

quan un company/a dona la seva opinió, l’escolta activa, ...). També van 

adquirint vocabulari nou, i sobretot, es fa un treball més proper de les emocions 

que els hi desperta el treball del clàssic universal llegit.  

 

Lectures: 

Primer trimestre: El jove rei Artús 

Segon trimestre: Gulliver al país de Lil·liput 

Tercer trimestre: L’illa del tresor 

 

Valoració: 

Els alumnes arriben d’infantil amb una dinàmica molt bona pel que fa a les 

tertúlies; participació, torns de paraula, escolta activa.  

Els alumnes de 2on que el curs anterior van poder gaudir de l’aula de tertúlies 

han verbalitzat com l’han trobat a faltar aquest curs, ja que la dinàmica que es 

creaba era molt més motivadora i quedava diferenciada de la rutina de l’aula. 

Els clàssics durant aquests curs s’han hagut de modificar respecte cursos 

anteriors pel fet d'haver juntat 1r i 2n. Tot i els canvis, les lectures escollides 

han funcionat força bé, els alumnes s’han motivat amb les històries i aquestes 

han donat peu a moltes reflexions personals. 

 

 



Propostes de millora: Un cop reflexionades les lectures seleccionades en els 

últims cursos s’ha proposat no dedicar un trimestre sencer de 1er a treballar les 

faules, sino tenir tres classics, un per trimestre i llegir un parell de faules en 

cadascun d’ells, ja que es feien molt repetitives i era massa temps. 

Valorat amb la resta d’especialistes, la programació de cara al curs vinent seria 

la següent: 

1er:  

1r trimestre: Dues sessions de Faules i El viatge de Gulliver a Lil·liput 

2n trimestre: Dues sessions de Faules i El jove rei Artús 

3r trimestre: Dues sessions de Faules i L’illa del tresor 

 

2on: 

1r trimestre: El geperut de Notre Dame 

2on trimestre: El soldadet de plom 

3r trimestre: El màgic d’Oz 

 

 

  



CICLE MITJÀ 

Aquest curs, a causa de la crisi sanitària per la COVID 19, s’ha escollit un llibre 

diferent al que es treballa en cursos anterior. El llibre clàssic seleccionat ha 

estat l’Eneida. Com que s’ha fet una barreja de grups i els cursos de 3r i 4t 

estaven barrejats, tots han treballat la mateixa lectura. A més, aquest curs 

l’alumnat no s’ha emportat el llibre a casa, ja que no disposavem de suficients 

exemplars i no es va considerar adequat fer una despesa de material només 

per a aquest curs escolar diferent. Per aquest motiu, tota la feina prèvia a la 

tertúlia s’ha realitzat durant les diferents sessions. Quinzenalment es feia la 

lectura del llibre a l’aula i l’elaboració dels comentaris a la llibreta i en la sessió 

propera es feia la tertúlia literària, on l’alumnat ha pogut opinar sobre el 

fragment que han triat del llibre i han treballat prèviament a la llibreta.  

 

Valoració: 

La lectura de l’Eneida ha resultat una mica complicada per als infants. És un 

llibre amb un vocabulari complex i els ha estat dificil la comprensió de molts 

capítols, fins i tot a aquells alumnes que no tenen dificultats. 

Tot i així, setmanalment es llegia, parafrasejava i s’explicava el capítol 

oralment, per tal de facilitar la comprensió a tot l’alumnat. 

El fet d’haver pogut realitzar les activitats a l’aula ha permès ajudar a aquells 

alumnes amb més dificultats a escollir la frase i elaborar els comentaris. 

Durant les tertúlies se’ls va guiar a l’hora de dur a terme la tertúlia de manera 

oral, per donar-se ells mateixos els torns de paraula i saber escoltar, respectar i 

opinar sobre les qüestions que plantejaven els companys. 

Considero que les tertúlies són una experiència molt enriquidora per a tots els 

alumnes. En general, la majoria gaudeix de les sessions, sobretot quan han 

pogut expressar les seves opinions. Els agrada molt l’espai de diàleg que es 

genera a les tertúlies. Alguns infants, han agafat especial admiració cap al 

protagonista, Enees, ja que han vist tot el que ha pogut patir. 

 



El llibre no s’ha pogut acabar ja que els capítols eren llargs i no donava temps a 

fer-ne més en una sessió. Tot i així, la última setmana s’ha donat l’oportunitat 

que, voluntàriament, aquells alumnes que el volguessin acabar se l’emportessin 

a casa. Els que no se l’han emportat, l’últim dia de tertúlies s’ha explicat el 

desenllaç de la història, i s’ha fet cloenda. 

Les tertúlies, en general, han funcionat molt bé. La participació ha estat molt 

bona i s’ha anat veient una evolució positiva des de l’inici de curs. Els alumnes 

estaven molt més habituats a fer tertúlia i s’ha notat molt en la qualitat de les 

seves intervencions.  

Propostes de millora: 

Considero que l’Eneida que no és un llibre adequat per al cicle mitjà, i molt 

menys per alumnes de 3r. Ha estat una lectura complexa que ha fet que alguns 

alumnes els hi costés molt seleccionar les frases i, fins i tot, que la tertúlia no 

fos tan profitosa. 

De cara al curs vinent, seria adequat tornar als llibres que es llegien a 3r 

(Platero y yo) i a 4t (El Lazarillo de Tormes). 

Seria bo que tot el vocabulari nou que ofereix la lectura dels clàssics es pogués 

treballar més a l’àrea de llengua, és a dir, que hi hagués una continuïtat a 

l’aula, més enllà de la tertúlia literària.  

 

 

 

 

 

 

 

 



CICLE SUPERIOR 

Aquest curs, a causa de la reorganització del cicle per les necessitats derivades 

de la crisi sanitària per la COVID 19, s’ha hagut d’escollir un llibre diferent als 

que es treballaven en cursos anteriors. El llibre clàssic seleccionat ha estat “El 

caballero don Quijote” ( Ed.Edelvives ). A més, aquest curs l’alumnat no s’ha 

emportat el llibre a casa, ja que no disposàvem de suficients exemplars i no es 

va considerar adequat fer una despesa de material només per a aquest curs 

escolar diferent. Per aquest motiu, una setmana llegiem el capítol a classe, 

comentàvem la lectura i els alumnes feien la frase a la llibreta. A la setmana 

següent feiem la rotllana a l’aula. D’aquesta manera la rotllana s’ha fet 

quinzenalment. 

Valoració: 

El llibre ha resultat adequat i entretingut pels alumnes, tot i que a vegades 

s’havia de comentar el vocabulari i la història ja que els capítols eran una mica 

llargs.  El fet d’haver pogut realitzar la lectura i les activitats a l’aula ha permès 

practicar la lectura en veu alta, asegurar-nos de la comprensió del capítol i 

ajudar a aquells alumnes amb més dificultats a escollir la frase i elaborar els 

comentaris. No obstant això, els alumnes demanaven fer la rotllana més sovint 

ja que és el que més els agrada de l’activitat. 

A cicle superior ja tenen molt clara la dinàmica de les tertúlies ja que porten 

molts cursos portant-les a terme així que són molt autònoms a l’hora de 

realitzar l’activitat. Tot i aixì, a vegades se’ls ha de recordar les normes i guiar 

per respectar els torn de paraula, fer reflexions sense caure en les 

“historietes”... 

Les tertúlies són una experiència molt enriquidora pels alumnes ja que els 

permet llegir un llibre clàssic universal i comprendre’l mitjançant les seves 

pròpies vivències i les dels companys. A més a més afavoreix l’expressió oral i 

la convivència. Tot i això, hi ha alumnes molt participatius i d’altres que els hem 

d’animar perquè participin.  

 



 

Propostes de millora: 

De cara al curs vinent, seria adequat tornar a la dinàmica habitual de llegir el 

llibre a casa i fer la rotllana cada setmana.  

A 5è, degut a que aquest curs  cicle Mitjà s’ha llegit l’Eneida que és molt 

semblant a l’Odissea, aprofitarem per introduir llibres nous encara a valorar de 

l’editorial Castellnou. 

A 6è, continuarem amb les lectures habituals d’altres anys ja que la valoració 

és molt positiva: ”Viaje al centro de la tierra” ( Ed.Anaya )  i “Romeu i Julieta”      

( Ed. Barcanova )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERTÚLIES CIENTÍFIQUES DIALOGIQUES 

CICLE SUPERIOR 

S’han treballat les lectures de diferents articles relacionats amb les ciències. 

Aquest curs, degut a la pandèmia, hem hagut d’adaptar les tertúlies científiques 

a la nova casuística. 

Setmanalment, s’ha portat a terme una tertúlia científica on els alumnes han 

pogut expressar les seves anàlisis, inquietuds així com les seves opinions 

envers la lectura. 

Els alumnes han preparat  la lectura de l’article a l’aula. Prèviament, han fet una 

comprensió lectora per aprofundir, capbussar-se, així com familiaritzar-se amb 

els tecnicismes i vocabulari més específic. La lectura comporta una dificultat 

afegida de summa importància a l’hora de poder comprendre i analitzar amb 

profunditat la temàtica tractada. Per tant, s’ha de treballar aquesta lectura en 

petits grups, els mateixos que fem servir quan treballem en grups interactius, i 

els estudiants han de fer una feina molt exhaustiva de cerca d’informació. A 

més a més, aquestes comprensions són realment competencials i transversals, 

l’alumnat ha de ser realment meticulós i tenir una sèrie d’habilitats i destreses 

per tal de poder acabar-les amb èxit. 

Cal dir que poden i han d’ajudar-se de tots els recursos possibles, així com de 

les TAC: tauletes, chromebooks, ordinador d’aula, etc. Una vegada, en aquesta 

primera sessió, han aprofundit en la lectura, feta i corregida la comprensió, els 

educands, en una sessió posterior,  durant a terme la tertúlia científica. Abans, 

a casa, hauran de llegir-se un altre cop l’article  i apuntar a la seva llibreta una 

frase o fragment que els sigui significatiu per comentar-ho i fer la reflexió amb 

la resta de companys i companyes. 

 

 

 



Valoració: 

L’alumnat ha gaudit molt treballant temes de vital importància: neurociència, 

astronomia,  cosmologia, genètica, psicologia, els microorganismes, física,  

química, etc. 

Les primeres sessions van servir per explicar el funcionament, la temporització i 

la dinàmica de les tertúlies científiques, ja que aquestes són una miqueta 

diferents respecte a les altres tertúlies que l’alumnat havia treballat amb 

anterioritat. És important marcar l’essència i particularitat d’aquesta  tertúlia  

així com establir les diferències amb les altres ja treballades. A més a més, 

aquest curs hem de tenir en compte la particularitat d’aquest, degut a la 

pandèmia.  

La valoració és molt bona, tot i que malauradament la dinàmica i el 

funcionament s’ha vist alterat i modificat degut al COVID-19. 

Valorem poder continuar amb aquest tipus de lectura, engloba molts 

coneixements i aprenentatges que són essencials, i de gran importància, pel 

desenvolupament cognitiu, acadèmic, competencial i maduratiu dels alumnes, 

per la seva pròpia naturalesa, transversalitat i transcendència. 

Propostes de millora: 

Augmentar els llibres de lectura per anar creant una “biblioteca científica” i tenir 

un ampli ventall de possibilitats. Hem de remarcar que ja ho estem portant a 

terme i hem comprat una sèrie de llibres de caire científic que són molt adients 

per treballar-los a les tertúlies científiques. 

El curs que ve treballarem un llibre realment excels i que és perfecte per 

apropar les ciències d’una forma engrescadora, motivant i emocionant a 

l’alumnat. Tres factors fonamentals per assolir amb excel·lència els 

aprenentatges i coneixements així com les competències científiques 

necessàries, sempre pensant, com no, en les altes expectatives. El llibre en 

qüestió és: Quant pesen el núvols? de David Meca. 

 



TERTÚLIES ARTÍSTIQUES DIALÒGIQUES 
CICLE SUPERIOR 

Aquest curs, degut a les variacions organitzatives, només s’ha pogut fer una 

tertúlia artística amb el quadre “El crit” d'Edvard Munch. 

Per començar els alumnes visualitcen l’obra sense tenir informació sobre 

aquest. Després anoten a la llibreta les seves reflexions com ara quin podria 

ser el títol, què està passant a la imatge i perquè pensen això, quins sentiments 

els evoquen, quins aspectes més tècnics els criden l'atenció….A partir d'aquí la 

dinàmica és la mateixa que a les tertúlies literàries.  

Per finalitzar, es presenta informació sobre el quadre, l’autor, l’època…. per 

contrastar amb els seus comentaris.  

Valoració: 

Les tertúlies artistiques són una activitat molt interessant i enriquidora pels 

alumnes ja que a més de conversar sobre la imatge i les seves vivències i 

opinions, aprenen aspectes artístiques més tècnics d’una manera natural 

mitjançant les seves observacions i reflexions. 

Sobre el quadre de “El crit” van elaborar moltes hipòtesis sobre el que estava 

passant, van parlar de una gran varietat de sentiments, van descobrir imatges 

amagades a la pintura….  

Van crear una conversa molt maca i interessant i van mostrar molta curiositat 

per conèixer més coses sobre l’obra i el seu autor. 

Propostes de millora: 

Ja que aquesta actuació d’èxit és molt enriquidora, es proposa de cara al curs 

vinent, la possibilitat de programar una tertúlia artística al trimestre dins de 

l’àrea de plàstica a tots els cicles. 

 

 



TERTÚLIES MUSICALS DIALÒGIQUES 

EDUCACIÓ INFANTIL 

 

Aquest curs, és la primera vegada que s'han fet tertúlies musicals a l'educació 

infantil. S'ha començat per P-4 i, aprofitant que es treballen molt les estacions a 

l’educació infantil, hem fet les tertúlies a partir de les 4 estacions de Vivaldi. 

 

S’ha fet una per trimestre i sempre seguint la mateixa estructura. Primer s'ha 

posat l'obra per tal que els alumnes la sentissin. Després s'ha preguntat a les 

nenes i als nens si els havia agradat i que els hi feia recordar aquesta música. 

A partir d'aquí es desenvolupa una conversa al voltant de l'obra. Per finalitzar, 

s'ofereix als nens la informació de l'obra i amb tota aquesta informació la 

tornem a escoltar. 

 

Valoració: 

La valoració de les tertúlies musicals a infantil ha estat molt positiva, ja que els 

infants gaudeixen i es relacionen entre ells partint del respecte, del diàleg i del 

gust per la música. D'altra banda, els resultats obtinguts són favorables i s'han 

superat satisfactòriament respecte als objectius plantejats. 

Finalment, però no menys important, les tertúlies musicals són una gran 

oportunitat d'apropar obres clàssiques universals als nens i les nenes. 

 

 

Propostes de millora: 

Es proposa de cara a l'any vinent fer extensives les tertúlies musicals a la resta 

de cursos de l'educació infantil. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX X 

PLA DE TREBALL – TEI,  TIS I EDUCADOR SOCIAL 

 
 

 

 



REVISIÓ I VALORACIÓ DEL PLA DE TREBALL 

TÈCNICA ESPECIALISTA EN EDUCACIÓ INFANTIL     CURS 2020-21 

És la treballadora que col·labora amb el/la mestra-tutora de P3 en el procés educatiu de 

l’alumnat, principalment en el desenvolupament d’hàbits d’autonomia i en l’atenció a les 

necessitats bàsiques dels infants. 

Correspon a la tècnica d’educació infantil les següents funcions: 

 Participar en la preparació i desenvolupament d’activitats d’ensenyament i aprenentatge: 

organització de l’aula, elaboració de materials didàctics, suport al desenvolupament de les 

sessions. 

 Col·laborar en la planificació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i 

aprenentatge d’hàbit d’autonomia dels alumnes. 

 Dur a terme activitats específiques amb alumnes pautades pel mestre/a tutor. 

 Col·laborar en les activitats d’atenció a les necessitats bàsiques dels infants. 

 Participar en els processos d’observació dels infants. 

Altres funcions que es porten a terme al llarg d’aquest curs: 

o Participació en els grups interactius de P3. 

Per tal de donar resposta  a totes les funcions pròpies de la TEI l’horari queda distribuït de la 

següent manera: 

 8:30 - 9:30: Acollida matinal de l'alumnat de P3 d’educació Infantil amb germans a Ed. 

Primària.  

 9:30 – 12:50 i 15:10 a 16:40: Hores d’atenció directa a l’alumnat donant suport a les tutores 

de P3 en el desenvolupament de sessions, duent a terme activitats específiques amb 

diferents alumnes dirigides per les mestres i col·laborant en les activitats que fan referència 

a les necessitats bàsiques de l’alumnat (hàbits d’higiene i autonomia). Finalment, dintre 

d’aquest espai temporal també es dediquen estones per l’observació de diferents infants. 

Participació en els grups interactius que s’han dut a terme. 

 13:00 a 14:00:  

Dilluns: Participació a l’elaboració de material i preparació d’entrevistes per part de la 

tutora. 

 

Dimarts: Participació a l’elaboració de material i assistència a les activitats de formació 

virtuals del centre relacionades amb les seves funcions. Participació a les reunions de 

claustre/cicle. Cal recordar que a les reunions de claustre la TEI té veu però no vot i pot ser 

electora i elegible de personal d’administració i serveis al consell escolar del centre. 

 Dimecres: Participació a les reunions de cicle.  

 Dijous: Col·laboració durant la programació i planificació de nivell amb la mestra tutora. 

 Divendres: Participació a l’elaboració de material. 

 



 16:40 a 17:00: Col·laboració en la recollida de l’alumnat d’educació infantil en la finalització 

de la jornada escolar. 

 A les 12:50h i a les 16:40h: Col·laborarà en les sortides, ajudant a supervisar que tots els 

menors d'educació infantil abandonin el recinte escolar acompanyats d'un adult. 

 

VALORACIÓ: 

Durant aquest curs 2020-21 el pla de treball de la TEI s’ha seguit de manera sistemàtica donant 

resposta a les necessitats dels dos grups de P3. 

Es valora molt positivament el treball de la TEI ja que tenint en compte l’etapa evolutiva i la 

tipologia d’alumnat, és un bon referent juntament amb la tutora per a que els infants adquireixin 

l’autonomia necessària.  

També ha estat de gran ajuda per poder realitzar els grups interactius a P3, i així els infants 

s’han familiaritzat molt amb la metodologia d’aquests. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REVISIÓ I VALORACIÓ DEL PLA DE TREBALL TIS    CURS 2020-21 

 

1. Dades de la persona professional: 

     Nom i cognoms       Marta Rodríguez Dotes 

     Càrrec/lloc de treball         Tècnica d'Integració Social  

    Comissions a les que 

assisteix 

      Comissió Social, Claustre 

      Professionals del 

centre i l’entorn amb 

els que es coordina 

 

      Centre:  

      Professionals Objectius 

      Equip directiu     Traspàs d’informació 

      Tutors      Traspàs d’informació 

      Entorn:       PEE 0-20      Elaboració del mapa de 

recursos del barri de 

la Florida  

      TIS  L'Hospitalet Seminari: Millora de la 

convivència en els 

centres 

          ESCOLA DE VIDA Coordinació y traspàs 

d’informació 

      Horari d’atenció 

directa a l’alumnat 

 Dilluns a divendres: 8:30h a 11:00h/13:00h a 14:00h 

     Dilluns a Divendres: 15:00h a 16:30h 

      Horari de 

coordinació/reunions 

internes a centre 

Comissió Social: Dimecres mensual: 11:00h a 13:00h 

 

      Horari de 

coordinació/reunions 

externes a centre 

TIS L’Hospitalet: Dijous mensual: 9:00h a 11:00h 

 

 

 

 

 



 

2.      Horari setmanal: 

ADA: Atenció directa alumnes                                                ADF: Atenció directa famílies 

CPC: Coordinació professionals centre                                  CPE: Coordinació professionals entorn 

 8:30- 

9:30 

    9:30- 

     10:30 

 

  10:30- 

11:00 

11:00- 

12:00 

12:00- 

13:00 

13:00- 

14:00 

14:00- 

15:00 

15:00- 

16:30 

Dilluns    

ADA 

   

ADA 

   

ADA 

 

ADF 

 

ADA 

 
     

 ADA  

Dimarts    

ADA 

   

ADA 

  

 ADA 

 

ADF 

 

ADA 

 
     

 ADA 

  

  Dimecres 

       ADA   ADA   ADA CPE/CPC   ADA 
      

         

 

ADA 

      Dijous    

    ADA 

 

  CPE 

 

ADF 

 

  ADA 

 
   

ADA  

   Divendres 

     ADA   ADA    ADA ADF 

      

  ADA 

                

       

A 

ADA      

 

La jornada ordinària del personal integrador social és de 37 hores i 30 minuts setmanals, 

que s’han de distribuir de la manera següent, 30 hores d’atenció directa als alumnes i les 

seves famílies. En cap cas aquestes 30 hores han de ser únicament d’atenció directa als 

alumnes; 

● 5 hores de coordinació amb els professionals del centre i agents educatius i 

socials externs (per exemple, tècnics dels serveis socials, assessors en llengua i 

interculturalitat i cohesió social, educadors de carrer, etc.); 

● 2,5  hores de preparació, formació i reciclatge que no han de fer-se 

necessàriament en el centre escola 

 

 

 

 

3. Funcions: 



DESENVOLUPAR HABILITATS D’AUTONOMIA PERSONAL I SOCIAL EN 

ALUMNES EN SITUACIÓ DE RISC 

Concreció de la funció Accions específiques a realitzar Alumnes / Famílies 

      Donar suport a l’alumnat 

en risc en les habilitats 

bàsiques   necessàries 

per a la seva                                        

autonomia personal i 

social                                       

 Potenciar hàbits d’autonomia personal (salut, alimentació, 

higiene, descans i seguretat als diferents entorns presencials 

i virtuals...)  

 Potenciar habilitats socioemocionals (gestió emocional, 

empatia, assertivitat, autoestima, ...)  

 Millorar els processos comunicatius (escolta activa, 

adequació del llenguatge...)  

        Alumnes 

       Participar en la 

implementació 

d’actuacions del centre 

orientades al 

desenvolupament 

d’habilitats personals i 

socials de l’alumnat 

 Col·laborar en la valoració d’habilitats personals i socials 

de l’alumnat  

 

       Atendre les necessitats 

socioafectives de 

l’alumnat atès 

 Detectar i analitzar les necessitats socioafectives de 

l’alumnat i donar-li suport  

 Facilitar les relacions socials de l’alumnat  

      Alumnes 

 

PARTICIPAR EN LA PLANIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS 

D’INCLUSIÓ  SOCIAL 

Concreció de la funció Accions específiques a realitzar Alumnes / Famílies 

       Col·laborar en la creació 

d’entorns inclusius dins 

del centre educatiu 

 Col·laborar en la valoració del grau inclusivitat dels espais 

comuns (patis, espais comuns, biblioteca...)  

 Col·laborar en la implementació de mesures per fer més 

inclusius els espais del centre (dinamitzar activitats 

d’esbarjo, organitzar la biblioteca escolar de forma més 

inclusiva...)  

         

 

 

 

 

 

 

 



COL·LABORAR EN LA PREVENCIÓ, DETECCIÓ I RESOLUCIÓ DE 

CONFLICTES ENTRE IGUALS 

Concreció de la funció Accions específiques a realitzar Alumnes / Famílies 

      Participar en actuacions 

per a la prevenció dels 

conflictes 

 Col·laborar en l’aplicació de dinàmiques de cohesió de 

grup 

            Alumnes 

 

   Col·laborar en la detecció de 

conflictes 

 Participar en la detecció de situacions de conflicte  

 Col·laborar, si escau, amb els docents dins l’aula per 

detectar possibles conflictes 

 

    Col·laborar en la resolució 

dels conflictes 
 Participar, si s’escau, junt amb el tutor o tutora en les 

entrevistes i reunions amb la família de l’alumnat atès  

 Col·laborar en la implementació de tècniques i estratègies 

de gestió positiva de conflictes, tan individual com 

grupalment (pràctiques restauratives...)  

           Alumnes 

 

 

PREVENIR, DETECTAR I INTERVENIR EN CASOS D’ABSENTISME ESCOLAR 

       Concreció de la funció            Accions específiques a realitzar       Alumnes / Famílies 

     Participar en la implementació dels 

protocols per a la prevenció, 

detecció i intervenció en casos 

d’absentisme 

 Col·laborar en la recerca de recursos i 

estratègies relacionades amb la prevenció, 

detecció i intervenció en casos 

d’absentisme a l’equip directiu  
 Col·laborar en la implementació dels 

protocols de prevenció, detecció i 

intervenció en casos d’absentisme. 

 

      Participar en l’atenció i seguiment de 

l’alumnat absentista 

 Coordinar-se amb el tutor o tutora i altres 

agents educatius externs per implementar 

les mesures específiques d’atenció i 

seguiment individual de l’alumnat 

absentista  
 Col·laborar en la creació d’instruments que 

facilitin el seguiment individual de 

l’alumnat absentista  
 Atendre l’alumnat absentista i les seves 

famílies per afavorir la seva escolarització 

normalitzada  
 

          Alumnes 

 

 

 

 

 

 

 

 



FER EL SEGUIMENT DELS ALUMNES EN ACTIVITATS LECTIVES I 

EXTRAESCOLARS 

Concreció de la funció Accions específiques a realitzar Alumnes / Famílies 

  Observar i donar suport en activitats 

lectives a l’alumnat que s’atén 

 Conèixer el procés d’aprenentatge i 

d’evolució personal de l’alumnat que s’atén  

 Col·laborar amb l’equip docent per 

programar les activitats de suport a l’aula i 

dur- les a terme  

 Donar suport a l’alumnat en estratègies 

d’aprenentatge 

       Alumnes 

 

       Fer el seguiment de la participació 

de l’alumnat en risc en les activitats 

extraescolars 

 Coordinar-se amb les entitats que ofereixen 

activitats extraescolars 

 Col·laborar en la confecció d’un mapa 

d’activitats extraescolars que inclogui 

interessos i necessitats de l’alumnat en risc  

     Alumnes 

       No correspon a aquests professionals la realització d’activitats extraescolars ni de monitoratge 

 

DONAR SUPORT A LES FAMÍLIES EN EL PROCÉS D’INCLUSIÓ SOCIALS 

DELS JOVES I INFANTS 

Concreció de la funció Accions específiques a realitzar Alumnes / Famílies 

   Proposar accions, dins el Pla 

d’Acollida de les famílies, que 

recullin les necessitats de les més 

vulnerables 

 Coordinar-se amb els agents educatius i 

socials per atendre les necessitats 

d’acolliment de les famílies més 

vulnerables  

 Recollir les necessitats de les famílies 

d’alumnat en risc respecte a la seva 

acollida en el centre educatiu  

 

         Acompanyar les famílies ateses en 

situacions d’estrès emocional o 

problemàtica puntual 

 Detectar necessitats de les famílies respecte 

a situacions d’estrès emocional o 

problemàtiques puntuals  

 Famílies 

 

      Col·laborar en l’orientació de la 

família de l’alumnat en risc als 

serveis o recursos que els puguin ser 

necessaris 

 Col·laborar en la detecció de necessitats   

de les famílies 

 Col·laborar en l’elaboració d’un mapa de 

recursos del territori per a famílies 

d’alumnes atesos 

Famílies 

 

 

    Potenciar la participació de les 

famílies d’alumnat en risc en el 

centre educatiu 

 Recollir les necessitats de les famílies més 

vulnerables respecte als seus interessos i les 

seves necessitats formatives  

 Col·laborar en la millora de les relacions 

entre família i escola  

 Famílies 

 



 

AFAVORIR RELACIONS POSITIVES DELS ALUMNES AMB L’ENTORN 

Concreció de la funció Accions específiques a realitzar Alumnes / Famílies 

   Conèixer l’entorn del centre i detectar 

possibles riscos contextuals per a 

l’alumnat més vulnerable 

 Participar a la xarxa de tècnics municipals i 

TIS de la zona per conèixer l’entorn i 

detectar de forma conjunta riscos 

contextuals  

 

  Conèixer i participar en els programes 

socioeducatius de l’entorn 
 Formar part, en el marc de les seves 

competències, de les comissions o grups de 

treball de plans educatius d’entorn (PEE) o 

altres programes socioeducatius  

 

         Col·laborar en l’elaboració d’un 

mapa de recursos que reculli 

l’oferta de zona adreçada als 

alumnes segons els seus interessos i 

necessitats 

 Conèixer el mapa de recursos del territori  

 Adequar el mapa de recursos i als interessos 

i necessitats de l'alumnat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. .Objectius anuals i indicadors 

Objectius Indicadors 

O1        Donar suport a l’alumnat en risc en les habilitats bàsiques   

necessàries per a la seva                                autonomia personal i 

social   

Nombre d’alumnat atès  

O2           Participar en la implementació d’actuacions del centre orientades al 

desenvolupament d’habilitats personals i socials de l’alumnat 

Nombre d’alumnat atès  

O3        Atendre les necessitats socioafectives de l’alumnat atès Nombre d’alumnat atès  

O4              Col·laborar en la creació d’entorns inclusius dins del centre educatiu Grau de satisfacció de l'alumnat en els 

entorns del centre  

O5       Participar en actuacions per a la prevenció dels conflictes Nombre d'actuacions preventives 

O6        Col·laborar en la detecció de conflictes Nombre de conflictes detectats 

O7 O8  Col·laborar en la resolució dels conflictes Nombre de conflictes resolts 

O8     Participar en la implementació dels protocols per a la prevenció, 

detecció y intervenció en casos d’absentisme 
Nombre d’alumnat atès 

O9                   Participar en l’atenció y seguiment de l’alumnat absentista Nombre d’alumnat atès 

O10      Observar i donar suport en activitats lectives a l’alumnat que s’atén Nombre d’alumnat atès  

O11        Fer el seguiment de la participació de l’alumnat en risc en les 

activitats extraescolars 
Nombre de coordinacions fetes 

O12      Proposar accions, dins el Pla d’Acollida de les famílies, que recullin 

les necessitats de les més vulnerables 
Nombre de famílies ateses 

O13       Potenciar la participació de les famílies d’alumnat en risc en el 

centre educatiu 
Nombre de famílies ateses 

O14   Acompanyar les famílies ateses en situacions d’estrès emocional o 

problemàtica puntual 
Nombre de famílies ateses 

O15       Col·laborar en l’orientació de la família de l’alumnat en risc als 

serveis o recursos que els puguin ser necessaris 
Nombre de famílies ateses 

O16   Conèixer l’entorn del centre i detectar possibles riscos contextuals per a 

l’alumnat més vulnerable 
Grau de coneixement del barri 

O17     Conèixer i participar en els programes socioeducatius de l’entorn Nombre de reunions que he assistit 

O18       Col·laborar en l’elaboració d’un mapa de recursos que reculli 

l’oferta de zona adreçada als alumnes segons els seus interessos i 

necessitats 

Elaboració del mapa 

 

 

 

 



 

 

5. Actuacions vinculades als objectius 

Objectius Descripció de l’actuació Alumnes / 

Famílies 
Temporització 

O1 A1 Potenciar hàbits d’autonomia personal 

A través de  converses mantingudes amb l'alumnat es treballa 

la millora dels hàbits  

 

Alumnes Tot el curs 

A2 Potenciar habilitats socioemocionals  

A través de converses mantingudes amb l'alumnat es treballa 

la millora de les habilitats 

 

Alumnes Tot el curs 

A3 Millorar els processos comunicatius  

A través de les  converses mantingudes amb l'alumnat es 

treballa la millora del llenguatge  

 

Alumnes Tot el curs 

O2 A4 Col·laborar en la valoració d’habilitats personals i 

socials de l’alumnat  

Compartir les meves observacions de l'alumnat amb els tutors 

 

Equip docent Tot el curs 

O3 A5 Detectar i analitzar les necessitats socioafectives de 

l’alumnat i donar-li suport  

Mitjançant l'observació dins i fora de l’aula 

Alumnes Tot el curs 

A6 Facilitar les relacions socials de l’alumnat  

Dinamitzant els grups interactius i l’estona d’esbarjo 

 

Alumnes Tot el curs 

 

 

 

 

 

 

 



Objectius Descripció de l’actuació Alumnes / 

Famílies 
Temporització 

O4 A7 Col·laborar en la valoració del grau inclusivitat dels 

espais comuns (patis, espais comuns, biblioteca...)  

Suport als mestres durant l’estona d’esbarjo 

 

Alumnes Tot el curs 

A8 Col·laborar en la implementació de mesures per fer 

més inclusius els espais del centre (dinamitzar activitats 

d’esbarjo, organitzar la biblioteca escolar de forma més 

inclusiva... 

Suport als mestres durant l’estona d’esbarjo 

Alumnes Tot el curs 

 O5 A9 Col·laborar en l’aplicació de dinàmiques de cohesió de 

grup  

Portar a terme les dinàmiques que s’ha decidit per part de 

l’equip docent per aquell grup 

 

Equip docent Tot el curs 

O6 A10 Participar en la detecció de situacions de conflicte  

Fent observacions dins i fora de l’aula 

Alumnes Tot el curs 

A11 Col·laborar, si escau, amb els docents dins l’aula per 

detectar possibles conflictes 

Fent observacions a l’aula 

Alumnes Tot el curs 

O7 A12 Participar, si s’escau, junt amb el tutor o tutora en les 

entrevistes i reunions amb la família de l’alumnat atès  

Recolzament al tutor durant les entrevistes, amb aquelles 

famílies amb les  que he mantingut algun tipus de vincle  

Famílies Tot el curs 

A13 Col·laborar en la implementació de tècniques i 

estratègies de gestió positiva de conflictes, tan individual com 

grupalment (pràctiques restauratives. 

Portar a terme aquelles tècniques que s'han decidit per part de 

l’equip docent per resoldre els conflictes 

Equip docent Tot el curs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objectius Descripció de l’actuació Alumnes / 

Famílies 
Temporització 

O8 A14 Col·laborar en la recerca de recursos y estratègies 

relacionades amb la prevenció, detecció i intervenció en casos 

d’absentisme a l’equip directiu 

Passar llista diaria 

Alumnes Tot el curs 

A15 Col·laborar en la implementació dels protocols de 

prevenció, detecció i intervenció en casos d’absentisme 

Trucades i reunions amb les famílies 

Famílies Tot el curs 

 

O9 
A16 Coordinar-se amb el tutor/a i altres agents educatius 

externs per a implementar les mesures específiques d’atenció i 

seguiment individual de l’alumnat absentista 

         Traspàs d’informació diària  

Equip docent Tot el curs 

 

 

 

A17 Col·laborar en la creació d’instruments que facilitin el 

seguiment individual de l’alumnat absentista 

Elaboració de  graelles 

Equip docent Tot el curs 

 

 

A18 Atendre a l'alumnat absentista y les seves famílies per 

afavorir la seva escolarització normalitzada 

Trucades i reunions amb les famílies 

Famílies Tot el curs 

O10 
A19 Conèixer el procés d’aprenentatge i d’evolució personal de 

l’alumnat que s’atén  

Dinamitzant les activitats dels grups interactius 

Alumnes Tot el curs 

A20 Col·laborar amb l’equip docent per programar les 

activitats de suport a l’aula i dur- les a terme  

Dinamitzant les activitats dels grups interactius 

Equip docent Tot el curs 

A21 Donar suport a l’alumnat en estratègies d’aprenentatge 

Dinamitzar i acompanyar a l'alumnat durant els  grups interactius 

Alumnes Tot el curs 

O11 A22  Coordinar-se amb les entitats que ofereixen activitats 

extraescolars  

Per poder  conèixer l'alumnat del centre que tenen 

 matriculat 

Agents de 

l’entorn 
3r Trimestre 

A23 Col·laborar en la confecció d’un mapa d’activitats 

extraescolars que inclogui interessos i necessitats de l’alumnat 

en risc 

Participant en la creació del mapa de recursos de la zona 

Agents de 

l’entorn 
3r Trimestre 



Objectius Descripció de l’actuació Alumnes / 

Famílies 
Temporització 

O12 A24 Coordinar-se amb els agents educatius i socials per 

atendre les necessitats d’acolliment de les famílies més 

vulnerables  

Participant a la Comissió Social del centre 

 

Agents de 

l’entorn 
Tot el curs 

A25 Recollir les necessitats de les famílies d’alumnat en 

risc respecte a la seva acollida en el centre educatiu  

Mitjançant les entrevistes i poder per poder fer les 

derivacions pertinents al referent de SSSS 

Famílies  Tot el curs 

O13 A26 Detectar necessitats de les famílies respecte a 

situacions d’estrès emocional o problemàtiques puntuals  

Mitjançant entrevistes amb els pares 

 

Famílies  Tot el curs 

O14 A27 Col·laborar en la detecció de necessitats   de les 

famílies 

Mitjançant entrevistes amb els pares 

Famílies  Tot el curs 

A28 Col·laborar en l’elaboració d’un mapa de recursos del 

territori per a famílies d’alumnes atesos  

Elaboració del mapa de recursos de la zona 

Agents de 

l’entorn 
3r Trimestre 

O15 A29 Participar a la xarxa de tècnics municipals i TIS de la 

zona per conèixer l’entorn i detectar de forma conjunta riscos 

contextuals  

Assistir a les reunions mensuals del Seminari TIS de 

L'Hospitalet 

Agents  de 

l’entorn 
Tot el curs 

O16 A30 Formar part, en el marc de les seves competències, de 

les comissions o grups de treball de plans educatius d’entorn 

(PEE) o altres programes socioeducatius  

Conèixer  

Assistir a les reunions dels TIS del PEE 0-20 

Agents de 

l’entorn 
Tot el curs 

 

 

 

 

 



Objectius Descripció de l’actuació Alumnes / 

Famílies 
Temporització 

O17 A31 Conèixer el mapa de recursos del territori  

Elaboració conjunta amb els TIS de L’Hospitalet d’un mapa 

de recursos del territori 

Agents de 

l’entorn 
3r Trimestre 

      A32 Adequar el mapa de recursos i als interessos i 

necessitats de l’alumnat 

   Elaboració del mapa segons perfils 

Agents de 

l’entorn 
3r Trimestre 

 

 

Indicadors d’avaluació          

En les escales de puntuació, 0 correspon al mínim i 5, al màxim. 

Objectius Descripció de l’actuació 0 1 2 3 4 5 

O1 A1 Potenciar hàbits d’autonomia personal 

A través de  converses mantingudes amb l'alumnat es treballa la 

millora dels hàbits  

      

A2 Potenciar habilitats socioemocionals  

A través de converses mantingudes amb l'alumnat es treballa la 

millora de les habilitats 

 

      

A3 Millorar els processos comunicatius  

A través de les  converses mantingudes amb l'alumnat es treballa la 

millora del llenguatge  

 

      

O2 A4 Col·laborar en la valoració d’habilitats personals i socials de 

l’alumnat  

Compartir les meves observacions de l'alumnat amb els tutors 

 

      

O3 A5 Detectar i analitzar les necessitats socioafectives de 

l’alumnat i donar-li suport  

Mitjançant l'observació dins i fora de l’aula 

      

A6 Facilitar les relacions socials de l’alumnat  

Dinamitzant els grups interactius i l’estona d’esbarjo 

 

      

 



Objectius Descripció de l’actuació 0 1 2 3 4 5 

O4 A7 Col·laborar en la valoració del grau inclusivitat dels espais 

comuns (patis, espais comuns, biblioteca...)  

Suport als mestres durant l’estona d’esbarjo 

 

      

A8 Col·laborar en la implementació de mesures per fer més 

inclusius els espais del centre (dinamitzar activitats d’esbarjo, 

organitzar la biblioteca escolar de forma més inclusiva... 

Suport als mestres durant l’estona d’esbarjo 

      

 O5 A9 Col·laborar en l’aplicació de dinàmiques de cohesió de grup  

Portar a terme les dinàmiques que s’ha decidit per part de l’equip 

docent per aquell grup 

 

      

O6 A10 Participar en la detecció de situacions de conflicte  

Fent observacions dins i fora de l’aula 

      

A11 Col·laborar, si escau, amb els docents dins l’aula per 

detectar possibles conflictes 

Fent observacions a l’aula 

      

O7 A12 Participar, si s’escau, junt amb el tutor o tutora en les 

entrevistes i reunions amb la família de l’alumnat atès  

Recolzament al tutor durant les entrevistes, amb aquelles famílies 

amb les  que he mantingut algun tipus de vincle  

      

A13 Col·laborar en la implementació de tècniques i estratègies 

de gestió positiva de conflictes, tan individual com grupalment 

(pràctiques restauratives. 

Portar a terme aquelles tècniques que s'han decidit per part de 

l’equip docent per resoldre els conflictes 

      

O8 A14 Col·laborar en la recerca de recursos y estratègies 

relacionades amb la prevenció, detecció i intervenció en casos 

d’absentisme a l’equip directiu 

Passar llista diaria 

      

A15 Col·laborar en la implementació dels protocols de 

prevenció, detecció i intervenció en casos d’absentisme 

Trucades i reunions amb les famílies 

      

 



Objectius Descripció de l’actuació 0 1 2 3 4 5 

O9 A16 Coordinar-se amb el tutor/a i altres agents educatius 

externs per a implementar les mesures específiques d’atenció i 

seguiment individual de l’alumnat absentista 

         Traspàs d’informació diària  

      

A17 Col·laborar en la creació d’instruments que facilitin el 

seguiment individual de l’alumnat absentista 

Elaboració de  graelles 

      

A18 Atendre a l'alumnat absentista y les seves famílies per 

afavorir la seva escolarització normalitzada 

Trucades i reunions amb les famílies 

      

O10 A19 Conèixer el procés d’aprenentatge i d’evolució personal de 

l’alumnat que s’atén  

Dinamitzant les activitats dels grups interactius 

      

A20 Col·laborar amb l’equip docent per programar les activitats 

de suport a l’aula i dur- les a terme  

Dinamitzant les activitats dels grups interactius 

      

A21 Donar suport a l’alumnat en estratègies d’aprenentatge 

Dinamitzar i acompanyar a l'alumnat durant els  grups 

interactius 

      

O11 A22  Coordinar-se amb les entitats que ofereixen activitats 

extraescolars  

Per poder  conèixer l'alumnat del centre que tenen 

 matriculat 

      

A23 Col·laborar en la confecció d’un mapa d’activitats 

extraescolars que inclogui interessos i necessitats de l’alumnat en 

risc 

Participant en la creació del mapa de recursos de la zona 

      

 

 

 

 

 



Objectius Descripció de l’actuació 0 1 2 3 4 5 

O12 

 

A24 Coordinar-se amb els agents educatius i socials per atendre 

les necessitats d’acolliment de les famílies més vulnerables  

Participant a la Comissió Social del centre 

 

      

A25 Recollir les necessitats de les famílies d’alumnat en risc 

respecte a la seva acollida en el centre educatiu  

Mitjançant les entrevistes i poder per poder fer les derivacions 

pertinents al referent de SSSS 

      

O13 A26 Detectar necessitats de les famílies respecte a situacions 

d’estrès emocional o problemàtiques puntuals  

Mitjançant entrevistes amb els pares 

 

      

O14 A27 Col·laborar en la detecció de necessitats   de les famílies 

Mitjançant entrevistes amb els pares 

      

A28 Col·laborar en l’elaboració d’un mapa de recursos del 

territori per a famílies d’alumnes atesos  

Elaboració del mapa de recursos de la zona 

      

O15 A29 Participar a la xarxa de tècnics municipals i TIS de la zona 

per conèixer l’entorn i detectar de forma conjunta riscos 

contextuals  

Assistir a les reunions mensuals del Seminari TIS de L'Hospitalet 

      

O16 A30 Formar part, en el marc de les seves competències, de les 

comissions o grups de treball de plans educatius d’entorn (PEE) 

o altres programes socioeducatius  

Conèixer  

Assistir a les reunions dels TIS del PEE 0-20 

      

O17 A31 Conèixer el mapa de recursos del territori  

Elaboració conjunta amb els TIS de L’Hospitalet d’un mapa de 

recursos del territori 

      

      A32 Adequar el mapa de recursos i als interessos i 

necessitats de l’alumnat 

   Elaboració del mapa segons perfils 

      



 
 

PLA DE TREBALL I VALORACIÓ DE L’EDUCADOR SOCIAL A L’ ESCOLA JOAQUIM RUYRA 

Curs 2020/21 

 
Competències i funcions de l’Educador Social a l’Escola Joaquim Ruyra 

 

Correspon al personal educador social les següents competències: 

1. Garantir que l’acollida en el centre educatiu de l’alumnat en situació de vulnerabilitat social es desenvolupi en un entorn segur i protector, amb un tracte 
afectiu i una atenció personalitzada. 

2. Vetllar perquè els infants i els adolescents assoleixin els nivells acadèmics propis de la seva edat, motivant-los i acompanyant-los en les tasques que han de 
dur a terme, en coordinació amb els tutors/es. 

3. Donar suport  a l’equip docent en l’atenció, detecció i prevenció de situacions i conductes de risc dels alumnes. 
4. Assessorar  l’equip  directiu  davant  situacions  d’absentisme  de  l’alumnat,  d’acord  amb  els  protocols establerts i en coordinació amb la resta de 

professionals. 
5. Donar suport als tutors/es en la relació amb les famílies i l’entorn. 
6. Intervenir  per  ajudar  els  infants  i  els  adolescents  atesos  a  desenvolupar  el  sentit  de  responsabilitat necessari per a la seva seguretat personal, 

autoestima i responsabilitat davant la comunitat. 
7. Afavorir  la  integració  en  els  principals  contextos  de  socialització:  escolar,  formatiu,  laboral,  sanitari,  esportiu,  de  lleure  i  cultural,  mantenint  alhora  

l’entorn  social  d’origen,  sempre  que  això sigui beneficiós. 
8. Coordinar les actuacions amb els agents educatius, socioeducatius i de salut del territori que integren la xarxa socioeducativa. 
9. Promoure el desenvolupament de programes específics de Salut, d’Igualtat i de prevenció de violències. 
10. Implicar les famílies en el projecte educatiu de l’infant o l’adolescent i en el projecte de centre motivant la seva participació i incloent-les en el procés 

 
En cap cas, els educadors o educadores socials poden fer funcions de docent. No els correspon fer docència de cap grup, ni desdoblaments, ni poden romandre sols 
a una aula amb l'alumnat.  

Tampoc correspon als educadors o educadores socials fer funcions de monitoratge.  

Funcions específiques: 
 
Col·laborar en la prevenció, detecció i resolució de conflictes entre iguals: 

 Participar en actuacions per a la prevenció dels conflictes. 



 Col·laborar en la detecció de conflictes. 

 Col·laborar en la resolució dels conflictes. 
 

Prevenir, detectar i intervenir en casos d'absentisme escolar: 

 Participar en la implementació dels protocols per a la prevenció, detecció i intervenció en 

casos d’absentisme. 

 Participar en l’atenció i seguiment de l’alumnat absentista. 

 Acompanyar les famílies i l’alumnat en risc en les transicions entre etapes educatives i 
itineraris post-obligatoris. 

 
Acompanyar els alumnes en activitats lectives i extraescolars: 

 Observar i donar suport en activitats lectives a l’alumnat que s’atén 

 Fer seguiment de la participació de l’alumnat en risc en les activitats extraescolars 

No correspon a aquests professionals la realització d’activitats extraescolars ni de monitoratge. 
 
Donar suport a les famílies en el procés d'inclusió social dels joves i infants: 

 Proposar accions, dins el Pla d’Acollida de les famílies, que recullin les necessitats de les 

més vulnerables. 

 Fomentar la implicació de les famílies d’alumnat en risc en el seguiment escolar del seu fill. 

 Potenciar la participació de les famílies d’alumnat en risc en el centre educatiu. 

 Acompanyar les famílies ateses en situacions d'estrès emocional o problemàtica puntual. 

 Col·laborar en l’orientació de la família de l’alumnat en risc als serveis o recursos que els 

puguin ser necessaris. 
 
 
 

Afavorir relacions positives dels alumnes amb l'entorn: 

 Conèixer l’entorn del centre i detectar possibles riscos contextuals per l’alumnat més 

Vulnerable. 

 Conèixer i participar en els programes socioeducatius de l’entorn. 

 Col·laborar en l’elaboració d’un mapa de recursos que reculli l’oferta de zona adreçada als 

alumnes segons els seus interessos i necessitats. 

 Coordinar-se amb el tutor o la tutora per orientar l’alumnat en risc cap a activitats de l’entorn 

atenent els seus interessos i necessitats. 



 Promoure iniciatives, juntament amb altres professionals socioeducatius, per convertir els 

espais informals del barri en espais educatius. 

ANÀLISI DE LA REALITAT 

o AVALUACIÓ INICIAL 

Elevat sentiment d’inseguretat per part de les famílies a causa de la situació pandèmica. 

Elevat nombre d’alumnes procedents de famílies immigrades. 
Elevat nombre de famílies en risc d’exclusió social. 
Problemàtiques d’índole social i emocional de les famílies i els i les alumnes. 
Crispació i desànim en les famílies per la situació actual de pandèmia i les seves conseqüències a nivell socioeconòmic. Circumstància que repercuteix en el 
desenvolupament personal, social i educatiu dels/les alumnes. 
Exercici de conductes que poden derivar en situacions de risc social tant per part dels alumnes com de les seves famílies. 
Absentisme escolar d’alguns alumnes. 
Elevat nombre de famílies ateses pels diferents recursos de la xarxa social. 
Elevat nombre de famílies en processos de desnonament. 

 

OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ 

Objectius generals 

1. Implicar, assessorar i acompanyar les famílies en el desenvolupament integral dels infants.  
2. Utilitzar tots els recursos socioeducatius i sociosanitaris del barri i ciutat per tal de proporcionar a l’alumnat una intervenció i atenció integral. 
3. Planificar, dissenyar i executar des d’un treball en xarxa aquelles intervencions necessàries per aconseguir un entorn protector i productiu per a tots 

els membres de la família amb la que s’intervé.  
 Objectius específics 

1.1. Proporcionar als alumnes i les famílies estratègies i eines per a què es puguin desenvolupar en un context d’aprenentatge, protecció i participació 
solidària comunitària. 

1.2.  Aportar eines i desenvolupar activitats amb els/les mestres i els/les tutores en aquells aspectes en què es pugui afavorir la convivència i integració 
dels alumenes i famílies en el context social, comunitari i educatiu. 

2.1. Facilitar mecanismes de gestió de conflictes a les famílies que se senten angoixades per no saber com abordar les problemàtiques.  
2.2. Atendre i estudiar les situacions i circumstàncies d’aquelles famílies que se senten angoixades per no saber com abordar les problemàtiques davant 

les problemàtiques dels alumnes. 



2.3. Dissenyar plans d’intervenció i actuació conjuntament amb els agents socials, culturals i sanitaris de la ciutat per afavorir el ple desenvolupament 
dels infants i famílies. 

3.1. Realitzar el seguiment i l’avaluació dels i les alumnes que compaginen la seva formació acadèmica en altres recursos i espais socials, 
culturals, esportius, lúdics i sanitaris de la ciutat. 

 
 

PLA D’ACTUACIÓ 

 
DESTINATARIS I NOMBRE 

D’ALUMNES I FAMÍLIES ATESES 

ACTIVITATS PERIODICITAT I 
ENREGISTRAMENT DE LES 

INTERVENCIONS 

RESPONSABILTIAT I 
PARTICIPANTS 

 
Destinataris: Atenció i seguiment  
individualitzat dels i les alumnes i les 
seves famílies que es troben en 
situacions desafavorides a nivell 
sociocultural i socioeconòmicament. 
 
Nombre d’alumnes atesos: alumnes 
en seguiment per la Comissió 
Socioeducativa (CSE) i altres que els 
i les tutores detectin necessitat 
d’intervenció. (101 alumnes) 
 

 

o Entrevistes presencials i/o 
virtuals i/o telefònica amb les famílies 
per atendre les necessitats i 
demandes dels infants. 
o Planificació, elaboració,  revisió 

i execució  els plans de treball 
dissenyats en cada cas conjuntament 
amb els agents socials, famílies i 
tutors/es.  
o Seguiment i control de les faltes 

d’assistència. Trucades telefòniques 
a les famílies. Entrevistes presencials 
(tutor/a, equip directiu, família i 
educador social) 
o Col·laboració i elaboració d’un 

pla d’intervenció amb els i les tutores 
d’aquells alumnes què es detectin 
dificultats d’adaptació al grup classe i 
en l’entorn educatiu. 

 
Totes les activitats es planificaran de 
forma programada i consensuada 
amb l’equip directiu. L’equip directiu 
estarà informat en tot moment de les 
intervencions i activitats  dutes a 
terme. 
 
En totes les activitats realitzades es 
generarà un registre. 

 
Educador Social, EQUIP DIRECTIU I 
TUTORES I TUTORS, 
Coordinadors/es de cicle, TIS. 

 

 
 
 



COORDINACIONS EDUCADOR SOCIAL 

 
 PARTICIPANTS PERIODICITAT JUSTIFICACIÓ 

EQUIP DIRECTIU  Equip directiu 

 Cap d’estudis 

 Secretari  

Diari Coordinació, informació i seguiment 
del treball. 

EQUIP DOCENT  Tutores i tutors. Diari  Detecció i demanda d’intervenció. 
Coordinació i seguiment dels plans 
treball realitzat amb cada un dels 
alumnes i del grup classe. 

COMISSIÓ SOCIOEDUCATIVA  Director/a 

 Cap d’estudis 

 Educadora Social EBASP 

 Tècnica absentisme 
Ajuntament 

 Psicopedagoga EAP 

 Treballador social EAP 

 TIS 

Cada 3 setmanes Detecció i seguiment d’alumnes en 
situació de risc i/o inclosos en el pla 
d’intervenció de l’escola. 
Planificació d’intervencions conjuntes 
amb recursos socials de la xarxa. 

COORDINACIONS MULTIXARXA I 
MULTISERVEIS 

 

 Director/a 

 Educadora Social EBASP 

 Tècnica absentisme 
Ajuntament 

 EAP 

 CSMIJ 

 CDIAP 

 PEDIATRA/TS CAP 

 EAIA/UBAI 
 

Es convoquen per detecció de 
necessitats i/o demanda expressa 
d’algun recurs o agents per tractar 
situacions o circumstàncies 
individuals amb caire d’intervenció 
urgent i prioritària. 

Seguiment d’alumnes en situació de 
risc i/o inclosos en el pla d’intervenció 
de l’escola.  

 

 

 



 PARTICIPANTS PERIODICITAT JUSTIFICACIÓ 

SERVEIS SOCIALS I ALTRES 
AGENTS DE LA XARXA 
COMUNITÀRIA.  

 

 Educadors Socials  

 Treballadors Socials 

 Psicopedagogs 

 Pediatres 

 Psicòlgegs 

 Psiquiatres. 

Diari Seguiment d’alumnes inclosos en el 
pla de treball. 

 
 

Temporalització 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8.30-9 
     

9-10 
   

 

 

  

10-11 
   

 

 

  

11-12 
 

 
 

   

 
 

 

 
 

12-13 
 

 

 

   

 

 

 

13-14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-15 
     

15-16 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

16-17 
 

 

  

 
 

  

 
 

  



 
 

 
PROCÉS D’AVALUACIÓ 

 
El procés d’avaluació ha de servir per millorar problemes detectats, anticipar-nos a les diferències de procediment i determinar l’ impacte personal i social amb els i les 

alumnes i famílies objectes d’intervenció. 

L’avaluació serà realitzada i/o consensuada per l’educador social i per tots els referents socials i educatius que han interv ingut en les dinàmiques socioeducatives i 

que han compartit la responsabilitat en la planificació, la implementació, l’elaboració i la participació en els plans d’actuació i intervenció. 

Els ítems que avaluarem de forma anual seran els següents: 

 Les tasques educatives 

 Assoliment dels objectius de la intervenció 

 Valoració de la intervenció 

 Valoració de la coordinació amb els professionals. 

L’avaluació tractarà de donar resposta als 4 ítems a dalt anomenats.  

 

 

 

 

 

 

Atenció directa alumnes 20,5 hores 
 

 

Atenció directa famílies 9 hores 
 

Coordinacions  8 hores 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX XI 
PLA D’EMERGÈNCIA 



 

PLA D’EMERGÈNCIA 20-21 

 

El pla d’emergència és un document que recull les actuacions que s’han de 

seguir davant d’una emergència, amb la finalitat de reduir la improvisació en 

cas que es produís qualsevol accident. Aquest pla d’emergència s’ha de 

posar en pràctica mitjançant un simulacre d’evacuació. 

 

Els simulacres són necessaris per a provar el funcionament del pla i crear 

uns hàbits de comportament per afrontar una situació d’emergència sense 

improvisacions. Cal tenir en compte que en aquestes situacions, quan la 

persona està dominada pel nerviosisme i la por, és molt difícil que pensi què 

s’ha de fer si no s’ha practicat abans. 

 

Enguany, arran de la pandèmia de la Covid-19, el Departament 

d'Educació ha desestimat que els centres efectuïn els simulacres i així 

evitar riscos majors provocats pels moviments i fluxos de persones que 

podria provocar. Amb tot, els riscos existeixen, les situacions d’emergència 

es poden donar de forma imprevista i les persones que ocupen les 

instal·lacions han de ser igualment coneixedores del Pla d’emergències per 

actuar, si es dona el cas, amb la mínima improvisació possible.  

 

Per aquest motiu es va fer una reunió virtual el 18 de desembre del 2020 

on es va posar en coneixement de tota la comunitat educativa, el pla 

d’evacuació en cas d’emergència real.  

 

El nostre pla d’emergència dona resposta a les preguntes següents:   

 

Què significa evacuar el centre? Significa traslladar a l’exterior, en un lloc 

segur (la paret del pati gran que dona al carrer Garrofers), a tots els 

membres de la comunitat educativa que es trobin al centre i fer-ho de forma 

planificada.  

 

Quan cal evacuar el centre? Cal evacuar el centre, bàsicament, quan hi 

hagi un risc intern que provingui de dins del centre: incendi, explosió, 

amenaça de bomba, fuita de gas... 



 

Com fem aquest desallotjament? Quan escoltem el senyal d’alarma 

desallotjarem el centre. Les plantes s’han de desallotjar per grups. Primer 

han de sortir les aules més pròximes a les escales, les altres aniran sortint 

successivament.  Els alumnes sortiran de forma ordenada, de manera que 

els diferents grups no es barregin.  

 

Quin ordre d’evacuació per plantes? L’evacuació començarà per la planta 

baixa. Simultàniament, els ocupants de les plantes superiors es mobilitzaran 

cap a les escales més properes, de manera ordenada, i respectant la prioritat 

de les classes anteriors i de les plantes inferiors. Si hi ha fum a les escales 

no sortiran; es CONFINARAN a les aules i es faran veure per les finestres.  

 

Finalment en aquesta reunió s’ha traslladat al professorat la importància de 

treballar el pla d’emergència amb els alumnes per tal que estiguin preparats 

en cas d'emergència real. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX XII 

SERVEIS I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  



SERVEIS  

 

1.- Menjador 

El menjador és gestionat per l’esplai de La Florida i atès per monitors/es 

especialitzats/des. Tant les estones d’esbarjo, la utilització de diferents espais i 

l’estona de dinar es gestiona en horaris diferents en funció de l’edat de 

l’alumnat per així, també donar resposta a les limitacions d’aforament dels 

espais necessaris per desenvolupar el servei. 

El preu de menjador s’ajusta a la normativa vigent. Hi ha un bon nombre 

d’alumnes que reben ajuts del Consell Comarcal, d’altres reben a més a més, 

el suport dels serveis socials, així com també hem continuat disposant de 

beques de la Fundació Probitas, les quals s’han destinat a aquell alumnat que 

tot i demanar la beca del Consell Comarcal havia quedat exclòs. 

Valoració: 

La valoració del funcionament del menjador ha estat positiva.  

Propostes:  

1. Continuar sistematitzant les reunions de la comissió de menjador i les 

monitores del servei.  

2. Continuar amb el treball conjunt entre l’escola i l’esplai del Model 

Dialògic de Prevenció i Resolució de Conflictes. 

2. Acollida matinal 

Enguany degut a les mesures COVID només hem pogut fer l’acollida de 

germans per tal de compensar la diferenciació de la sisena hora entre germans 

d’infantil i primària. Aquesta acollida s’ha fet sempre respectant al màxim els 

grups bombolla establerts. 

 

 

 

DILLUNS 

 

DIMARTS 

 

DIMECRES 

 

DIJOUS 

 

DIVENDRES 

Acollida 

Germans a primària 

(8:30- 9:30) 

(realitzada pel personal 

docent del centre) 

X X X X X 

 



3.- Valoració de les Activitats extraescolars 

 

Les activitats proposades i aprovades pel consell escolar del centre  són les 
següents:  

  
 

CURS 
2019-
2020 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 
PROPOSADES 
PER L’AMPA / 

PCE 

PROPOSADES 
PER L’ESPLAI 

PROPOSADES 
PER PEE 0-20 

APROVADES 
PEL 

CONSELL 
ESCOLAR 

Fem 
Esport 
(petits) 

Activitats 
mediambientals 

(petits) 

Jocs 
(petits) 

Teatre 
(petits) 

Activitats 
comunitàries 

(petits) 
 X   

Fem 
Esport 
(grans) 

Activitats 
mediambientals 

(grans) 

Jocs 
(grans) 

Teatre 
(grans) 

Activitats 
comunitàries 

(grans) 
 X   

 

Taller Estudi 
Assistit 

(C. Superior i C. 
Mitjà) 

  
 
 
 

  X X 

 
 

 
Tallers 

Diversificats  
 

 

  
 
 

  X X 

 
 

 
Valoració: 
 

Pel que fa a la valoració de les activitats realitzades per l’esplai,  aquest degut a 
la Covid19 s’han realitzat totes les activitats al carrer, tot i que, habitualment, ja 
es fan la majoria d'aquesta forma. 

Es valora molt positivament el fet de començar cada activitat amb una mica de 
reforç escolar a l'exterior, ja que els nens i les nenes  no nomès es concentren 
més, sinó que aprenen d'una manera diferent. 

Els últims dies quan ja es podien utilitzar els espais de l'escola, es va fer servir 
el pati de l'escola Joaquim Ruyra, valoran-ho molt positivament ja que d'aquest 
forma es delimitava més l'espai però continuant a l'aire lliure, a més que els 
nens coneguin l'escola desde una altre perspectiva fent l'espai seu. 

 
Pel que fa als tallers d'estudi assistit, la valoració ha estat molt positiva,  a més 
de la importància de les activitats en si mateixes també s’ha de valorar  
l’ampliació de l’horari d’activitat del centre, la qual cosa ajuda a les famílies a 
conciliar  la vida laboral i familiar . 
 
Els tallers d’estudi assistit han contribuït a millorar l’autonomia i les relacions 
personals entre els alumnes que es van prioritzar. El fet de tenir un espai i els 
monitors que els ajudin en les tasques escolars ha estat molt profitós, sobretot 
tenint en compte que enguany, la dinàmica de treball que es continua portant a 
terme en aquest taller ha estat la pròpia de G.I. (Grups Interactius). 
 
Aquest curs degut a les mesures derivades de la pandemia com que  no es 
podien barrejar els grups, només s'ha pugut fer un dia a la setmana. D'aquest 
forma tot i que el numero d'alumnes ha estat major l'impacte ha estat inferior.  



Hem facilitat l’atenció a un bon nombre d’alumnes i ampliar  l’horari d’atenció 
als nens i nenes que, molt probablement, a les seves llars no disposen d’un 
espai adequat i/o no tenen al seu abast materials diversificats tant a nivell 
analògic com digital. 
 
En relació a la proposta de Tallers Diversificats de Suport i Reforç Educatiu 
(TDSRE), plantejada pel PEE 0-20, la valoració és la següent: 
 
Enguany, amb el condicionament propi de la pandèmia de Covid19, s’ha ofert 

un taller per centre destinat a 12 alumnes, procedents d’un grup de convivència 

estable. Cada taller ha consistit en un Itinerari d’activitats d’aprenentatge 

diversificades, per treballar competències bàsiques transversals (àmbit digital, i 

àmbit de la iniciativa i l’autonomia personal), lingüístiques i artístiques. 

L’itinerari seguit per la nostra escola ha estat el següent: 

 Activitat Entitat 

A Audiovisual AEMA 

B Percussió BASKETBEAT 

C Ràdio (Podcast) TORRE BARRINA 

 

Cada activitat (A,B,C) ha tingut una durada de 12 sessions de taller, des del 8 
de febrer al 17 de juny de 2021. Sessions de 90 min (1,5h), els dilluns i 
dimecres de 16.30 a 18:00 hores. 

Cada centre (alumne/a) ha rebut 54 hores de taller. En aquestes sessions s’ha 

inclòs 3 hores de cotaller (activitats de tutoria acompanyant algunes de les 

activitats). 

El nombre de sessions totals en centre han estat de 36 sessions (54 hores 

d’activitat) 

Des de l’inici de l’activitat, vam veure l’inconvenient de que la proposta no 

s’ajustava a les nostres necessitats d’atenció a la diversitat i a la inclusió que 

ens identifica com a Comunitat d’Aprenentatge. 

El fet d’haver de triar dotze alumnes d’un mateix grup bombolla, i de que només 

ells poguessin desenvolupar les tres activitats, no ens va semblar coherent amb 

el nostre funcionament de centre i així ho vam manifestar als organitzadors dels 

tallers. Si bé, aquests es van veure molt limitats per les restriccions de la 

pandèmia de Covid19. 



Han seguit les mateixes directrius del curs anterior d’oferir les activitats a, tan 

sols, dotze alumnes de cicle superior i, per tant, igual que vam valorar llavors, 

l’oferta ens ha semblat insuficient tant a nivell de recursos com del nombre de 

beneficiaris al que ha estat destinada. 

La selecció d’alumnat, totalment arbitrària, es va basar en triar el grup de cicle 

superior en el que hi havia una més gran quantitat de nens i nenes 

interessats/des. 

Les tasques programades han motivat l’alumnat, des d’un principi, ja que se 

sortien una mica de la tasca habitual de l’aula i tenien la finalitat de l’elaboració 

d’una producció conjunta. 

Tanmateix, les bones perspectives que van tenir entre el professorat van anar 

minvant en comprovar que, no sempre, la seva implementació es portava a 

terme de la forma més rigorosa i adequada. Hi ha hagut certa relaxació, per 

part d’alguns educadors, en la continuïtat de les normes escolars, la puntualitat 

i l’execució satisfactòria de les produccions. 

Valorem molt positivament les dues sessions de tutoria desenvolupades durant 

el segon torn d’activitats. Han estat una novetat aquest curs i han contribuït 

amb èxit a l’hora de realitzar uns audiovisuals molt emotius i vistosos. 

En general, ha hagut una coordinació adequada entre els dinamitzadors, 

coordinadors, educadors, professorat i referent del centre, encara que amb 

algun educador potser ha mancat una mica més de seguiment de l’alumnat. 

S’ha fet una avaluació exhaustiva dels/ de les alumnes, per part dels 

educadors, tant pel que fa a l’assistència com a l’actitud, el rendiment i el grau 

d’aprofitament del recurs.  

S’ha portat a terme una reunió telemàtica conjunta en la que s’animava a la 

participació de les famílies, però poques es van connectar. 

 
Propostes: 
 

1. Fer un qüestionari d’interès envers les activitats extraescolars al mes de 
juny, si és possible. 
 

2. Informar els familiars durant les reunions de començament de curs 
l’oferta  d’activitats extraescolars. 

 
3. Continuar, sempre que sigui possible,  amb l’oferta d’activitats per ajudar 

als alumnes i llurs familiars. 
 

4. Potenciar que les activitats siguin portades a terme per l’esplai de la 
Florida. 
 



5. Ampliar el nombre de famílies implicades en el bon desenvolupament de 
les activitats extraescolars. 
 

6. Continuar oferint el Taller d’Estudi Assistit (TEA) als alumnes més 
vulnerables. 
 

7. Continuar oferint els Tallers  diversificats de suport i reforç educatiu. 
 
 

 



ANNEX XIII
GESTIÓ�  ECÓNÓ MICA



GESTIÓ ECONÒMICA

El pressupost i les despeses de l’exercici 2.020 han estat les següents: 

1.  Departament d’educació:

 
 Despeses de funcionament: 18486,33 
 Llibres de text:   7620,00
 Actuacions PMOE2020-2021: 24630,00
 Actuacions PMOE-PROA2020-2021:   6027,00     
 Romanent: 12879,36

2. L’aportació de l’ajuntament és:

 Conservació i manteniment:  4696,38
 Jardí:    168,39 
 Telèfon:  1283,25

Total d’ingressos         75790,71 € 

Les despeses es van realitzar d’acord amb el pressupost aprovat en el consell escolar 
i han estat les següents:

 Lloguer de fotocopiadora: 1740,74
 Conservació i manteniment: 5294,89
 Material d’oficina i didàctic: 1837,13
 Premsa, revistes i llibres: 7956,27
 Productes farmacèutics:     71,98
 Productes Farmacèutics Covid19:   537,16
 Altres subministraments (Material higiènic):   861,68
 Altres subministraments Covid19:   578,10                     
 Despeses postals:    11,34
 Altres despeses diverses:    16,94
 Serveis informàtics (Telèfon): 1053,02
 Inversions en mobiliari:   292,19
 Inversions en equips de procés de dades: 3871,05
 Inversions en altres: 2223,33      

Total de despeses        26345,82 € 

Liquidació:        49444,89 €        



ANNEX XIV
SORTIDES ESCOLARS



Nom de la sortida: Taller “Cada brossa al seu color” Lloc: Escola
Data: 22 d’octubre, 17/18/19/23/25 de novembre Nivell: P3, P3 i P5 
                                                                           

 Objectius Activitats Valoració/ Propostes

 Conèixer els residus domèstics.
 Conèixer els conceptes de reciclatge.

Reducció i reutilització.
 Reconèixer els tipus de contenidors.
 Manipular  objectes  diversos,

residus...
 Adquirir  respecte  vers  el  medi

ambient i la natura
 Adquirir  una actitud de consum més

responsable  a  la  llar  i  una  millor
selecció i separació dels residus per
reciclar.

Abans: 
- Conversa al voltant del taller

Durant: 
- Taller.  A  través  del  visionat  d’un

conte  aprendran  a  diferenciar  els
diferents residus.

Després: 
- Conversa al voltant del taller
- Dibuix del taller

Es valora molt positivament aquest taller ja

que  va  ser  una  activitat  motivant  i

entretinguda en la  qual  els  nens i  nenes

van  poder  treballar  aspectes  tant

importants com el reciclatge d’una manera

lúdica i experimental, realitzant un obsequi

amb material reciclat.

ESCOLA  JOAQUIM  RUYRA   curs 2020-21



Nom de la sortida: Vine a conèixer la biblioteca Lloc: Biblioteca Central Tecla Sala
Data: 17/24/25 de febrer i 3/4/10/11 de març Nivell: P3, P4 i P5

Objectius Activitats Valoració/ Propostes

- Conèixer la història de l'edifici. 
- Saber  el  funcionament  de  la

Biblioteca  Central  de  l'Hospitalet.
Què ens ofereix i perquè ens pot ser
útil. 

- Aprendre a valorar la biblioteca com
a recurs d'oci i cultura més proper. 

- Respecte  als  altres  usuaris  i  als
llibres. Foment de la responsabilitat. 

- Descobrir el món de la fantasia i la
imaginació a través dels contes.

- Introduir  als  nens  en  el  món  dels
contes.

- Gaudir de l’audició de diferents tipus
de contes.

- Desenvolupar  una  actitud  d’escolta
envers un espectacle.

- Acceptar  i  treballar  els  hàbits  de
comportament  fora  de  l’àmbit
escolar.

- Ampliar el vocabulari.
- Adquirir l’hàbit lector.

Abans:
- Treballar  les  normes  de  la

biblioteca.
- Conversa al voltant de la finalitat de

la biblioteca.

Durant:
- Visita a la Biblioteca Tecla Sala.

Després:
- Aplicar  les  normes  apreses  a  la

biblioteca escolar.
- Fer un dibuix de la sortida.

No s’ha realitzat la sortida a causa de les

mesures sanitàries derivades de la Covid-

19.  Tot  i  haver  reservat  en  diverses

ocasions aquesta sortida, la biblioteca no

va  poder  oferir-la  fins  el  tercer  trimestre

però,  per  motius  d’organització  no  es  va

poder realitzar.

ESCOLA  JOAQUIM  RUYRA   curs 2020-21



Nom de la sortida: Taller “Coneguem la Guàrdia Urbana” Lloc: Escola
Data: 27/28 d’abril i 4/5/6 de maig  Nivell: P4 i P5

Objectius Activitats Valoració/ Propostes

- Identificar  perills  i  conductes  de
risc  dels  nens  com a  vianants  i
passatgers.

- Conèixer les normes bàsiques per
anar pel carrer.

- Saber com creuar el carrer.
- Identificar  els  semàfors i  els  pas

de vianants.
- Conèixer  normes  bàsiques  per

anar de passatger.
- Conèixer el cinturó de seguretat i

com baixar del cotxe
- Facilitar la participació dels nens i

nenes durant l’activitat.
- Fomentar  l’interès  dels  nens  per

la mobilitat.
- Esbrinar  quines  conductes

comporten un risc.

Abans:
- Conversa al voltant del taller.

Durant:
- Visita dinamitzada de la guàrdia

urbana.
- Volta amb moto.

Després:
- Conversa sobre el taller.
- Fer un dibuix de la sortida.

Es valora  positivament  aquest  taller  ja  que els

nens i  nenes es van mostrar molt  motivats per

conèixer  les  funcions  de  la  Guàrdia  Urbana,

alhora que aprenien aspectes de seguretat vial.

Aquest curs i a causa de les mesures sanitàries

derivades de la  Covid-19,  no van poder  gaudir

d’una volta al pati sobre la moto de la Guàrdia

Urbana,  ja  que  depenent  de  l’agent  que  va

realitzar  el  taller,  va  deixar  que  els  infants  es

fessin una fotografia sobre de la moto o no. Així

doncs,  alguns  grups  només  es  van  poder

realitzar la fotografia en gran grup al costat de la

motocicleta.  De  cara  a  futures  visites,  seria

interessant  que  tots  els  grups  que  gaudissin

d’aquest  taller  poguessin  realitzar  les  mateixes

activitats.

ESCOLA  JOAQUIM  RUYRA   curs 2020-21



Nom de la sortida: Activitats al parc
Lloc: Parc de les Planes
Data: CID-6/05, CIA 10/05, CIB 11/05, CIC 12/05, CIE 14/05 Nivell: Cicle Inicial

Objectius Activitats Valoració/ Propostes

-Descobrir  amb  els  sentits  els  diferents
elements que conformen un parc urbà. 
-Conèixer  diferents  activitats  que  s'hi
poden desenvolupar sense perjudici de la
conservació del parc.
-Prendre consciència de l'important paper
que juguen els parcs urbans en el medi 
ambient de les ciutats.
-Conèixer la flora i la fauna d’aquest 
indret.
-Conèixer els diferents espais que 
conformen el parc.

Abans: 
-Parlar d’on anirem i si ho coneixen.
-Proposta d’activitats per part dels 
alumnes de què podem fer al parc.
 Durant: 
-Passejada pel parc observant la flora i la 
fauna que hi habita.
-Fer un dibuix al natural d’un espai 
concret del parc.
- Descobrir els diferents espais, estàtues 
(material) i monuments del parc.
- Gaudir de la lectura a l’aire lliure.
- Observació dels jardiners i parlar sobre 
mantenir net el recinte.
-Utilització de les noves instal·lacions de 
que es pot gaudir.
Després:
-Posada en comú del que més els hi ha 
agradat de la sortida.

✔ Vam poder gaudir del parc i de la
seves instal·lacions.

✔ Les zones del parc infantil són molt
adequades pel joc.

✔ Vam descobrir i explorar els espais
de  natura  per  tenir  un  primer
contacte amb la primavera.

✔ Els nens s’ho van passar molt bé,
van  ser  respectuosos  amb  la
natura i amb els elements del parc.

✔ L’únic  lavabo  disponible  és  el  del
poliesportiu  “Les  planes”  i  només
podia fer-ne ús la Iliana.

✔ No  hi  ha  cap  part  coberta  per
poder-se  aixoplugar   en  cas  de
pluja.

✔ És  positiu  tenir  les  activitats  ben
programades  per  poder  descobrir
tot el parc.

ESCOLA  JOAQUIM  RUYRA   curs 2020-21



Nom de la sortida: Visita Parc de les Planes
Lloc: Parc de les Planes ( Hospitalet)
Data:  13/04/2021, 20/04/2021 i 30/04/2021 Nivell: 3r i 4t

Objectius Activitats Valoració/ Propostes

- Descobrir l’espai natural del parc.
- Aprendre a situar-se en el context 
geogràfic i els espais naturals, 
infraestructures, serveis, etc.
- Conèixer la fauna i flora de les zones 
humides, així com els paisatges i 
ecosistemes.
- Incentivar una actitud respectuosa 
envers la natura i el medi ambient.

 

Abans:
- Ubicació del parc de les Planes..
- Posada en comú de les normes de 
comportament al parc. 

Durant:
Excursió d’un matí, guiada per un monitor
on es fa un recorregut a peu visitant les 
diferents zones del parc. Es fa explicació 
sobre la història del parc, la flora i fauna 
que es pot trobar, com es poden situar a 
partir de la brúixola, etc. 

Després:
Posada en comú de la sortida. Què han 
après. 

Es  valora  molt  positivament  aquesta
sortida.  Les  activitats  van  ser  molt
motivadores i engrescadores pels infants.
Aquestes estaven molt ben adaptades al
tipus d’alumnat.

Valorem  molt  positivament  la  distribució
dels alumnes amb un monitor per a cada
grup. 

Va  ser  una  manera  molt  dinàmica
d’acostar als nostres alumnes a un espai
natural del parc.

Els  alumnes  van  poder  gaudir  de
l’observació  de  diferents  ecosistemes:
fauna  i  flora.  Vam  poder  observar  i
escoltar diferents tipus d’ocells. 
Van poder utilitzar una brúixola per situar-
se a l’espai. 
Finalment, vam esmorzar al parc. Valorem
positivament aquest espai.

ESCOLA  JOAQUIM  RUYRA   curs 2020-21



Nom de la sortida: Taller al parc de Matacavalls
Lloc: Parc Matacavalls
Data: 23/04/2021 Nivell: 3r i 4t

Objectius Activitats Valoració/ Propostes

-Desenvolupar la creativitat individual.
-Treballar amb tot tipus de materials.
-Realitzar activitats relacionades amb la 
diada de Sant Jordi.

Abans:
Presentació del taller. Explicació del que 
es farà. 
Es comenta als alumnes que han de 
portar un rotlle de paper de WC.

Durant:
3 tallers:

✔ Conta contes de la llegenda de 
Sant Jordi i pintar mural.

✔ Manualitats Sant Jordi.
✔ Representació teatral.

Després:
Posada en comú de l’activitat. Valoració 
de l’activitat.

L’activitat es valora positivament, tot i que
l’espai encara no està prou preparat per
acollir a gran quantitat d’alumnes.

L’organització  era  molt  adequada  i  els
monitors estaven molt pendents dels nens
i nenes

Les activitats van ser molt engrescadores
i adequades a l’edat.

ESCOLA  JOAQUIM  RUYRA   curs 2020-21



Nom de la sortida: Taller “Un mar de plàstics”.
Lloc: A l’escola
Data: 2 de juny - 7 juny Nivell: 3r i 4t

Objectius Activitats Valoració/ Propostes

-Entendre la importància dels mars i 
oceans per al nostre planeta, tant a nivell 
de clima i
meteorologia com a nivell de com afecta 
als éssers vius que hi habiten.
- Conèixer les fonts de contaminació 
marina en general.
- Estudiar els efectes de la contaminació, 
incidint en la contaminació per plàstics.
- Estimular actituds crítiques i actives en 
defensa del litoral en concret i del medi 
ambient
en general.
- Fomentar el treball en grup i el respecte 
entre els uns i els altres.

Abans:
Presentació del taller. Explicació del que 
es farà. 

Durant:
Presentació amb Power Point. 
Taller d’elaborar un fons marí amb taps 
d’ampolla reciclats.

Després:
Posada en comú de l’activitat. Elaboració 
de la fitxa que ens van proporcionar.

L’activitat es valora positivament.
Ha sigut un encert treballar aquest taller
en  aquest  moment  del  curs,  ja  que
paral·lelament  a  castellà  s’estava
realitzant un projecte sobre el  tema i,  al
llarg del curs, ha estat un tema del qual
s’ha parlat molt en assemblees i tertúlies
literàries.

ESCOLA  JOAQUIM  RUYRA   curs 2020-21



Nom de la sortida: Visita Parc de les Planes
Lloc: Parc de les Planes ( Hospitalet)
Data:  26/04/21, 27/04/2021 i 25/05/2021 Nivell: 5è i 6è

Objectius Activitats Valoració/ Propostes

- Descobrir l’espai natural del parc.
- Aprendre a situar-se en el context 
geogràfic i els espais naturals, 
infraestructures, serveis, etc.
- Conèixer la fauna i flora de les zones 
humides, així com els paisatges i 
ecosistemes.
- Incentivar una actitud respectuosa 
envers la natura i el medi ambient.

 

Abans:
- Ubicació del parc de les Planes..
- Posada en comú de les normes de
comportament al parc. 

Durant:
Excursió d’un matí, guiada per un 
monitor on es fa un recorregut a peu
visitant les diferents zones del parc. 
Es fa explicació sobre la història del 
parc, la flora i fauna que es pot 
trobar, com es poden situar a partir 
de la brúixola, etc. 

Després:
Posada en comú de la sortida. Què 
han après. 

Es  valora  molt  positivament  aquesta  sortida.
Les  activitats  van  ser  molt  motivadores  i
engrescadores pels infants.  Aquestes estaven
molt ben adaptades al tipus d’alumnat.

Valorem  molt  positivament  la  distribució  dels
alumnes amb un monitor per a cada grup. 

Va ser una manera molt dinàmica d’acostar als
nostres alumnes a un espai natural del parc.

Els alumnes van poder gaudir de l’observació
de  diferents  ecosistemes:  fauna  i  flora.  Vam
poder  observar  i  escoltar  diferents  tipus
d’ocells. 
Van poder utilitzar una brúixola per situar-se a
l’espai. 
Finalment,  vam  esmorzar  al  parc.  Valorem
positivament aquest espai.

ESCOLA  JOAQUIM  RUYRA   curs 2020-21



Nom de la sortida: Visita Montjuïc
Lloc: Espai natural de Montjuïc
Data:  04/06/2021 Nivell: 5è i 6è

Objectius Activitats Valoració/ Propostes

- Descobrir l’espai natural de Montjuïc
- Conèixer geogràficament Montjuïc  així 
com el paisatge i la zona. 
- Incentivar una actitud respectuosa 
envers la natura i el medi ambient.

 

Abans:
- Ubicació de la muntanya de Montjuïc.
- Posada en comú de les normes de 
comportament al parc. 

Durant:
Excursió de tot el dia a la muntanya de 
Montjuïc.

Després:
Posada en comú de la sortida. 

Es  valora  molt  positivament  aquesta
sortida, ja que l’alumnat ha pogut gaudir
d’un  dia  sencer  per  poder  conèixer
Montjuïc i de la seva naturalesa així com
de la fauna i flora.

ESCOLA  JOAQUIM  RUYRA   curs 2020-21



Nom de la sortida: Cosmocaixa
Lloc: Cosmo Caixa
Data:  15/06/2021 Nivell: 5è i 6è

Objectius Activitats Valoració/ Propostes

✔ Divulgar i estimular l’interès per la 
ciència a partir de la visita al 
museu.

✔ Conèixer un espai que incentivi 
l’interès per la ciència.

✔ Estimular i emocionar a l'alumnat a
partir  de la visita i així poder 
treballar aspectes científics 
fonamentals a les aules.

 

Abans:
 
Posada en comú de les normes de 
comportament,etc. 

Durant:
Sortida de tot el dia al museu Cosmo 
Caixa.

Després:
Posada en comú de la sortida. 

Es  valora  molt  positivament  aquesta
sortida, ja que l’alumnat ha pogut gaudir,
experimentar i vivenciar de forma tangible
del  museu  científic  del  Cosmo  Caixa
apropant-se a exposicions i experiments i
activitats molt productives.

ESCOLA  JOAQUIM  RUYRA   curs 2020-21



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX XV 
CELEBRACIONS 

  



 
CELEBRACIONS  
 
Les celebracions realitzades a l'escola són la Castanyada, el concert de Nadal, el Carnaval, la 
diada de Sant Jordi, la Setmana Cultural, la Promoció dels alumnes de 6è i la festa de final de 
curs. 
 
Enguany, degut a les condicions sanitàries derivades de la pandèmia per la COVID-19 les 
celebracions realitzades a l’escola durant el curs 2020-2021 s’han hagut d’adaptar a les 
indicacions donades pel PROCICAT. 
 
En general, les valoracions de les festes han estat positives dins la situació actual, però 
algunes d'elles són diverses en funció del sector de la comunitat educativa que fa la valoració. 
Les diferents valoracions queden recollides en el document pertinent on també queden 
reflectides les propostes de millora de cara al curs vinent. 
 
Durant aquest curs no s’han pogut realitzat les reunions de comissions mixtes per preparar les 
diferents festes escolars.  
 
Cal destacar l'esforç de tota la comunitat educativa perquè totes i cadascuna de les 
celebracions siguin un èxit i la col·laboració de les mares i els pares de l'AMPA en totes i 
cadascuna. 
 

Propostes: 

 

1. Poder realitzar les reunions de les comissions mixtes si la situació 

epidemiològica ho permet. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX XVII 
FORMACIÓ DE FAMILIARS 

ESCOLA DE VIDA 



1.INTRODUCCIÓ 

El projecte marc de l'Escola de Vida Les Planes - La Florida (en 

endavant EdV) neix per donar resposta a les necessitats educatives 

i socials de joves i adults al barri de les Planes i la Florida. És un 

projecte comunitari de formació permanent adreçat a persones 

majors de 16 anys que s'emmarca dins de la Comunitat 

d'Aprenentatge de l'Escola d'infantil i primària Joaquim Ruyra.  

 

El projecte va obrir les portes durant el I trimestre del curs escolar 

2019-2020 i actualment ha tancat el III trimestre del curs escolar 

2020-2021. L'Escola de Vida (EdV) ofereix la possibilitat d'adquirir o 

completar coneixements, competències bàsiques i aptituds 

necessàries per al desenvolupament personal, professional i social 

de veïns i veïnes de barri. Tot i que es prioritzen a habitants de les 

Planes i la Florida, a causa de les característiques demogràfiques 

de la zona i la manca d'escola de formació d'adults, l'EdV està 

oberta a les persones del municipi que ho requereixin. 

 

L'Associació de Mares i Pares (AMPA) de l'Escola Joaquim Ruyra, 

entitat sense ànim de lucre, és l'entitat gestora i del projecte. 

L'AMPA, amb el suport de l'equip directiu de l'Escola Joaquim 

Ruyra, ofereix les condicions perquè el projecte de l'Escola de Vida 

sigui una realitat al barri. Són els mateixos pares i mares dels 

alumnes, a més d'altres familiars de l'escola i d'altres centres 

educatius del barri, els i les aprenents de l'EdV. 

 

El projecte d'EdV, compta amb un equip de tres persones 

contractades; directora, coordinadora i administrativa, tanmateix 

amb el suport de persones voluntàries que participen de l'escola 

compartint el seu temps i coneixements amb altres veïns i veïnes 

del barri. També cal destacar que, membres de la comunitat 

educativa local, entitats del territori, veïns i veïnes de barri i 

assessors externs, col·laboren com una xarxa de suport al projecte, 

aportant el seu coneixement i experiència a l'EdV. 

 



Compta amb un espai assembleari anomenat Àgora, que es realitza 

mensualment, amb la participació de diferents sectors de la 

comunitat. Cal assenyalar que en les actuals condicions de 

pandèmia, s’han hagut de suspendre les reunions presencials. 

 

Aquesta memòria resum presenta la valoració de les activitats 

portades a terme, en el període comprès entre setembre 2020 i juny 

2021. 

 

 

 

Valoració i Propostes: 

 

En un context de pandèmia i d’estat d’alarma declarat a partir del 17 

de març de 2020, es considera que l'interès, la participació i 

l’assistència a les activitats formatives proposades per l’Escola de 

Vida ha sigut molt notable. 



 

Davant d’aquesta situació, i en l’actual context de la pandèmia es va 

evidenciar que es requereixen més espais i recursos al districte que 

permetin un acompanyament professional i proper a les persones 

que s’apropen al projecte, com per exemple: acompanyament 

socioeducatiu, inserció laboral, formació, acompanyament 

emocional, canals d’informació i altres. Malgrat els recursos que 

existeixen, aquests es perceben com a insuficients i com a poc 

propers a la ciutadania. 

 

Les dades relacionades amb la situació professional, reflexen que 

en els darrers mesos, les persones en situació de vulnerabilitat 

socioeconòmica, com a conseqüència de l’actual crisis sanitària, es 

troben en situacions agreujades i amb serioses dificultats 

econòmiques. L’augment de l’atur i de les feines realitzades en 

l’economia submergida deixa un escenari d’aïllament social i 

precarietat que afecta de manera especial a les persones de més 

edat amb perfils de difícil inserció laboral, sense formació 

especialitzada i/o amb desconeixement de les llengües vehiculars. 

 

Durant aquest segon any, el perfil de les persones que s’han 

apropat al projecte són prioritàriament persones interessades en 

activitats formatives de primera necessitat, com son: l’alfabetització, 

el coneixement del castellà i el català i la certificació de les 45 o 90 

hores per a sol·licitud de l’arrelament social, o respectivament la 

d’acollida. La manca d’una cultura participativa o bé d’arrelament al 

barri pot condicionar la implicació de les persones en els assumptes 

que signifiquen l’establiment de vincles amb el districte i els seus 

habitants. En aquest sentit, encara queda per treballar la part més 

comunitària del projecte, la diversificació de les activitats, la 

participació en el teixit social de l’alumnat i la integració d’altres 

perfils culturals a l’escola i etaris. 

 

L’alta mobilitat mobilitat de la població del barri i d’una part de 

l’alumnat és un dels factors que poden estar condicionant la 

participació de l’alumnat en el sentit més ampli. Aquests moviments 



de població són, en la major part dels casos, degut a situacions 

d’inestabilitat i precarietat laboral i econòmica, pèrdua de feina, 

desnonaments, canvis de municipis, acolliment en centres 

residencials, canvis de padró o fins i tot retorn al país d’origen. 

 

Tot i que es s’han intentat propiciar espais d’intercanvi intercultural, 

quan la situació sanitària ho ha permès, encara hi ha molta feina a 

fer per a ajudar a teixir vincles i millorar el clima de convivència en 

el barri, entre persones de diferents edats, orígens i cultures. 

L’Escola de Vida es un projecte que com a finalitat té l’objectiu 

sumar esforços, amb altres entitats o serveis existents, per a 

aconseguir la millora de les condicions de vida de la població de Les 

Planes i La Florida. 

 

Volem destacar que la valoració de l’enquesta de satisfacció de 

l’alumnat ha estat molt positiva tant del projecte, del professorat 

com dels espais. 

 

De cara al curs 2021-22 s’han sol·licitat subvencions addicionals per 

co-financiar el projecte de l’EdV a diferents administracions 

(Generalitat i Diputació, apart de la subvenció nominativa 

municipal). L’objectiu pel curs 2021-22 és mantenir i afiançar les 

activitats formatives realitzades al 2020-21 i incorporar noves 

activitats: Espai o aula oberta d'informàtic, Càpsules monogràfiques 

de informàtica, Taller d'Educació Positiva 12-16 (PAEF), Xerrades 

d'apropament a la comunitat educativa (L'associacionisme AMPA, 

Processos de preinscripció, Homologació, Arrelament, salut i 

altres).Formació segones oportunitats: CP1 cuina i hoteleria, 

Pràctiques del Màster en Intervenció Psicosocial (UAB amb 

conveni), Sessions de cures amb shiatsu, Costura I Patronatge, 

Taller de cuina (Manipulació d'aliments), Talleres de Memòria, Taller 

d’Escriptura, Taller de salut (alimentació, etc.). 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX XVII 
PLA DE MILLORA D’OPORTUNITATS EDUCATIVES (PMOE)



 

Pla de Millora d’oportunitats educatives per al curs 2020-2021 

 

Contextualització: 
     
Processos i resultats d’aprenentatge (en especial del 3r trimestre 2019-20) 
 
El procés d’ensenyament –aprenentatge durant el 3r trimestre del curs 2019-20 es va veure molt afectat pel confinament degut a la pandèmia de la COVID-19. Es van detectar moltes 
mancances tant a nivell de maquinari com de competència digital tant dels alumnes com de les famílies. Aquest fet va dificultar notablement el seguiment de les classes de manera virtual, així 
com l’aprofitament de les mateixes. 

      
Necessitats educatives i emocionals de l’alumnat 

 
Els darrers mesos van estar molt durs per a la població que escolaritzem a la nostra escola. Durant el confinament un nombre molt important de famílies van patir un estrès emocional 
incalculable com a conseqüència de la manca absoluta de recursos elementals per a viure; aquest fet va condicionar totalment l’accés als aprenentatges d’aquests infants. 
A més a més, en molt casos, els alumnes conviuen en espais molt reduïts amb diferents nuclis familiars, fet que dificulta la creació d’espais mínimament adequats per a realitzar activitats 
educatives. 

 
Comunicació amb les famílies 
 
La comunicació amb les famílies durant el confinament va estar, en general, molt fluïda. Tot i així, la manca de material informàtic a les llars va dificultar el seguiment educatiu. Cal esmentar, 
però, que durant el primer mes de confinament la dificultat principal va ser el poder establir contacte amb la majoria de les famílies. 
 
 
Les mesures per les qual vam optar gràcies al PMOE van estar dirigides a pal·liar les dificultats exposades.  
 
A continuació exposem el grau d’assoliment de cadascun dels objectius programats en cada una d’elles: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MESURA 2: Gratuïtat dels materials escolars en els ensenyaments gratuïts 

OBJECTIUS INDICADORS 
 

Criteri d’Èxit Valor Aconseguit 
1.5. Estendre la 
gratuïtat dels materials 
escolars en els 
ensenyaments gratuïts i 
obligatoris. 

- Reducció del cost de materials escolars: Nombre 
d’alumnes del centre que es beneficien de la 
mesura sobre el total d’alumnes del centre.  

S’han beneficiat 444 
alumnes 

100% 

- Augment del nombre d’alumnes de cicle superior 
que disposen de connectivitat i dispositiu a la 
seva llar. 

S’han beneficiat 31 
alumnes 

100% 

 

Valoració i propostes: 

 

El fet de reduir el cost dels materials escolars ha estat valorat molt positivament per tota la comunitat educativa. S’ha aprofitat la posada en comú sobre els materials emprats 

per reconfigurar la socialització de llibres de text i fer-ne una optimització dels recursos.  

 

L’aportació econòmica del PMOE ha servit per poder adquirir un mínim de dispositius per deixar en préstec a l’alumnat més vulnerable de cicle superior. 

 

Es proposa continuar buscant fórmules per reduir els costos de material i aconseguir una major dotació de dispositius informàtics per l’alumnat. 

 

 

MESURA 4: Acompanyament educatiu i emocional de l’alumnat i dinamització del temps educatiu no lectiu  

OBJECTIUS INDICADORS 
 

Criteri d’Èxit Valor Aconseguit 
1.6. Reforçar 
l'acompanyament, la 
motivació i el suport 
individual a l'alumnat, 
especialment de 
l'alumnat amb situació 
socioeconòmica 
desafavorida. 

- Realització del taller d’acompanyament educatiu i 
emocional al migdia. 

S’han beneficiat els 240 
alumnes del menjador 

100% 

 

 

 

 



Valoració i propostes: 

 

L’acompanyament educatiu i emocional de l’alumnat al migdia ha estat clau per la millora de la convivència. S’ha treballat de manera sistemàtica tot un seguit d’activitats per 

fer aquest acompanyament. 

 

Es proposa continuar portant a terme aquest tipus d’activitats al migdia, sempre que sigui possible. 

 

MESURA 10: Reforç del personal d’atenció educativa (educador social) 

OBJECTIUS INDICADORS 
 

Criteri d’Èxit Valor Aconseguit 
1.1. Garantir la 

continuïtat i el 
progrés educatiu de 
l'alumnat, amb 
especial atenció a 
l'alumnat amb 
vulnerabilitat 
educativa. 

1.6. Reforçar 
l'acompanyament, la 
motivació i el suport 
individual a l'alumnat, 
especialment de 
l'alumnat amb situació 
socioeconòmica 
desafavorida. 

- % de casos atesos sobre els plantejats a inici de 
curs (de 75 casos inicials s’han atès al llarg del curs 
26 casos més, un total de 101). 

100% 135% 

- % d’assistència a les reunions de la comissió socio 
educativa 100% 100% 

- % d’assistència a les reunions de la Comissió 
d’avaluació. 

100% 100% 

- % d’assistència a les reunions de coordinació 
externa. 100% 100% 

 

  

 

Valoració i propostes: 

 

La figura de l’Educador Social ha estat clau pel bon funcionament del centre. Es valora molt positivament totes les seves intervencions, ja que gràcies a les seves aportacions 

s’ha pogut atendre a molts més alumnes dels que inicialment s’havien contemplat. 

 

Es proposa, sempre que sigui possible, la continuïtat d’aquesta figura. 

 

 



MESURA 11: Formació de familiars, especialment en relació amb el coneixement del català, la competència digital i la parentalitat positiva, i accions de suport i 

orientació a les famílies 

OBJECTIUS INDICADORS 
 

Criteri d’Èxit Valor Aconseguit 
1.7. Facilitar la 
implicació i la 
participació de les 
famílies. 

 

- % de famílies que participen a la formació de 
familiars respecte les previstes pel centre 

120 familiars de 315 
famílies han realitzat la 

formació (èxit 60%) 
38% 

- Número de subscriptors pàgina web. S’han inscrit a la web 
186 usuaris (en iniciar el 

curs hi havia 79)  
(èxit 60%) 

83% 

 

Valoració i propostes: 

 

La formació de familiars s’ha valorat molt positivament. Les sessions han estat molt profitoses, combinant aspectes tècnics i pràctics. El fet d’organitzar les sessions en petits 

grups i la presència d’un mestre de la plantilla a gairebé totes les sessions ha contribuït significativament en l’assoliment dels objectius proposats. Valorem molt positivament 

també al formador contractat. 

 

Es proposa, sempre que sigui possible, continuar realitzant formacions a  les famílies en aquest format. 

 

 

A continuació s’adjunta la fitxa resum que s’ha generat automàticament amb el processament del formulari “Seguiment indicadors PMOE” lliurat pel Departament 

d’Educació per tal de presentar el retiment de comptes. 



Seguiment dels indicadors PMOE  
Curs 2020/2021  
 

Codi del centre: 08019265 Nom del centre: Escola Joaquim Ruyra 

Servei Territorial: Barcelona Comarques 

 

M1. Accés equitatiu a les colònies i sortides escolars 

1.1 S'han fet colònies? No 1.1.1 Alumnes que s'han beneficiat   

1.2 S'han fet sortides? No 1.2.1 Alumnes que s'han beneficiat   

Activitats pendents:  

 

M2. Gratuïtat dels materials escolars en els ensenyaments gratuïts 

2.1 Accés als materials escolars? 
Sí 

2.1.1 Alumnes amb material escolar gratuït  

2.1.2 Alumnes amb minorament de quota 444 

Activitats pendents:  

 

M3. Accés equitatiu a les activitats complementàries 

3.1 Heu reduït el cost de l'accés a les activitats i serveis escolars? No 

3.2 Activitats d'acollida matinal? No 3.2.1 Alumnes d'acollida matinal   

3.3 Activitats en horari no lectiu de 
migdia? No 

3.3.1 Alumnes en horari no lectiu de migdia   

3.4 Activitats en horari no lectiu de 
tarda? No 

3.4.1 Alumnes en horari no lectiu de tarda   

3.5 Altres activitats? No 3.5.1 Alumnes en altres activitats   

Activitats pendents:  

 

M4. Acompanyament educatiu i emocional de l'alumnat i dinamització del temps educatiu 
no lectiu 

4.1 Acompanyament educatiu i 
emocional de l'alumnat? Sí 

4.1.1 Alumnes amb acompanyament educatiu 
i emocional 
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4.2 Dinamització del temps 
educatiu no lectiu? No 

4.2.1 Alumnes en temps educatiu no lectiu  
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4.3 Acompanyament educatiu i 
emocional de les famílies? No 

4.3.1 Famílies amb acompanyament educatiu i 
emocional 

 

Activitats pendents:  

 

M5. Mentoria social 

5.1 Algun programa de mentoria? 
No 

5.1.1 Alumnes en el programa de mentoria  

5.1.2 Famílies en el programa de mentoria  

5.2 Programa de mentoria amb anterioritat? No 

5.3 El programa de mentoria era de tipologia individual?  

5.4 El programa de mentoria era de tipologia grupal?  

5.5 El programa de mentoria era de tipologia familiar?  

Activitats pendents:  

 
 

M8. Acollida i retrobament de l'alumnat 

8.1 Actuacions per l'acollida i el 
retrobament de l'alumnat? No 

8.1.1 Alumnes en accions d'acollida i 
retrobament 

 

8.2 Actuacions per l'acollida i el 
retrobament de les famílies? No 

8.2.1 Famílies en accions d'acollida i 
retrobament 

 

Activitats pendents:  

 
 

M11. Formació de famílies, especialment en relació amb el coneixement del català, la 
competència digital i la parentalitat positiva, i accions de suport i orientació a les famílies 

11.1 Activitats per a famílies pel 
coneixement del català? No 

11.1.1 Famílies en accions formatives de 
coneixement del català 

 

11.2 Activitats per a famílies per la 
competència digital? Sí 

11.2.1 Famílies en accions formatives de 
competència digital 

120 

11.3 Activitats per a famílies per 
habilitats parentals? No 

11.3.1 Famílies en accions formatives de 
habilitats parentals 

 

Activitats pendents:  

 
 



Seguiment dels indicadors PMOE  
Curs 2020/2021  

M12. Dinamització de les AMPA i foment de la participació de les famílies 

12.1 Actuacions per promoure la 
participació de les famílies? No 

12.1.1 Increment de la participació de les 
famílies 

 

Activitats pendents:  

 
 

M13. Millora de la comunicació famílies-escola 

13.1 Actuacions per la comunicació 
famílies-escola? Sí 

13.1.1 i 13.2.1 Augment del nombre de 
famílies amb contacte 
 
 

Bastant 

13.2 App per la comunicació 
família-escola? Sí 

En cas afirmatiu, quina aplicació s'ha implementat? Telegram 

Activitats pendents:  
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----------------------- Indicadors per a centres SENSE Pla Educatiu d’Entorn ----------------

--------------- 

M7. Tallers d'estudi assistit i de suport escolar diversificat 

7.1  S'han realitzat tallers d'estudi assistit i de suport escolar diversificat?  

7.1.1 Alumnes de l'etapa infantil i gènere femení  

7.1.2 Alumnes de l'etapa infantil i gènere masculí  

7.1.3 Alumnes de l'etapa infantil i altres gèneres  

7.1.4 Alumnes de l'etapa primària i gènere femení  

7.1.5 Alumnes de l'etapa primària i gènere masculí  

7.1.6 Alumnes de l'etapa primària i altres gèneres  

7.1.7 Alumnes de l'ESO i gènere femení  

7.1.8 Alumnes de l'ESO i gènere masculí  

7.1.9 Alumnes de l'ESO i altres gèneres  

7.1.10 Millora escolar dels alumnes que han participat en els tallers  

7.2 Tallers d'estudi assistit i de suport escolar durant el període lectiu  

7.3 Tallers d'estudi assistit i de suport escolar durant període vacacional 
(setmana santa, estiu, nadal) 

 

Activitats pendents:  

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX XVIII 
IMPACTE DE LA PANDÈMIA COVID-19 



 

 

 



ANALISI I VALORACIÓ DELS CONFINAMENTS 

En aquest apartat de la Memòria Anual hem inclòs una gràfica de l’evolució de confinaments al 

llarg del curs.  

Durant el mes d’octubre es va portar a terme un cribatge massiu de tots els alumnes 

d’Educació Primària i del personal del centre. Va ser a partir d’aquest estudi que van aparèixer 

el major número de casos registrats al llarg de tot el curs escolar. D’altra banda, destaquem els 

mesos de març a maig, en els quals no es va confirmar cap cas positiu. 

Pel que fa als confinaments, els alumnes han continuat amb les tasques escolars des de casa 

amb la supervisió dels mestres. S’han consolidat diferents vies de comunicació telemàtica, 

entre les quals la que ha destacat ha estat l’aplicació Telegram. Tot i així, en molts casos s’ha 

hagut de preparar material en format paper donat que les famílies no disposen dels dispositius 

adients per treballar amb les plataformes que té el centre. 

La formació de familiars, inclosa al Projecte de Millora d’Oportunitats Educatives, ha ajudat a 

millorar la competència digital de les famílies i la resposta davant les tasques a desenvolupar 

des de casa.    

En general, la sensació que tenim és que el curs s’ha desenvolupat d’una manera més 

satisfactòria del que es preveia ja que, el període de més incidència, només ha afectat a menys 

d’una quarta part de l’alumnat i durant pocs dies, coincidint amb el cribatge massiu.  

 



 

 
 
 
 
 

 
Resolució del director del centre educatiu Joaquim Ruyra, de L’Hospitalet 
de Llobregat, per la qual aprova la Memòria Anual del curs 2020-2021. 
 
 
Com a director del centre Joaquim Ruyra de L’Hospitalet de Llobregat, i en aplicació 
de les competències que estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de 
maig, de Educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la 
millora de la qualitat educativa, d’acord amb el que estableix l’article 10 del Decret 
102/2010, d’autonomia de centres educatius, i d’acord amb el parer del consell escolar 
del centre, segons consta a l’acta de la sessió de data 9 de juliol de 2021 
 
 

 
RESOLC: 
 

1. Aprovar la Memòria Anual de centre, que s’adjunta a l’annex d’aquesta 
resolució, per al període 2020-2021.  

 
2. Comunicar aquesta resolució al consell escolar del centre i donar-la a conèixer 

a tota la comunitat educativa. Així mateix, aquest projecte estarà a disposició 
de l’Administració educativa. 

 
 
 
L’Hospitalet de Llobregat, 09 de juliol de 2021 
 
 
 
 
El director 
 
 
 
 
 
 
 
Miguel Charneco Osete 
 
   
 
 
                                                               ANNEX 
 
 
(Memòria Anual de centre) 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d'Ensenyament 

ESCOLA  JOAQUIM RUYRA  
 
C/ Llorer s/n 
08905 L’Hospitalet de Llobregat 
Tel. Fax.  93 440 63 44 

a8019265@xtec.cat 
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