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INTRODUCCIÓ  

  

Aquesta Memòria és el recull de les valoracions realitzades durant el mes de juny de 2018 pels 

cicles, per les comissions i pels departaments de la nostra escola.  

 Referent a la Programació General Anual del curs 17-18, les valoracions s’han recollit 

mitjançant una còpia de treball de la PGA compartida al drive dels cicles. Cada cicle ha 

aportat la seva valoració i propostes de millora de cada fitxa de seguiment de cadascun 

dels objectius que hi consten. (Annex 1) 

 També hem recollit les valoracions de les comissions en un qüestionari específic per cada 

una d’elles (Annex 2). Igualment cada departament ha fet la seva memòria (Annex 3). Així 

com el coordinador d’Informàtica i la coordinadora de Biblioteca (Annex 4). 

 Referent a la reflexió, també per cicles, dels resultats obtinguts en les proves externes i 

internes del nostre centre hem utilitzat un document compartit (Annex 5). 

Tots aquests qüestionaris i documents han estat finalment, compartits i  discutits en petits grups 

de treball formats per representants de cada cicle, en una sessió de claustre.  

De tots aquests documents, del seu buidat i de la seva discussió i anàlisi neix doncs, aquesta 

Memòria Anual de Centre. 
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1. VALORACIÓ DEL FUNCIONAMENT ORGANITZATIU I DE GESTIÓ 

Seguint amb l’experiència dels cursos anteriors, per recollir les dades necessàries per elaborar aquesta 

memòria, hem utilitzat documents on line i documents compartits. Aquests documents ens permeten ser 

més operatius i que les valoracions siguin més funcionals. 

D’altra banda hem canviat les sessions de claustre per compartir aquestes valoracions, en sessions de 

treball en petit grup format per, com a mínim, un representant de cada cicle. 
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1.1. Valoració de les actuacions marcades a la PGA 17-18 
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En els següents apartats d’aquesta MAC, especifiquem una mica més les valoracions realitzades i les 

propostes d’actuacions i de millora pel curs 18-19.  

1.2. Valoració per cicles de la PGA 17-18 (Annex 1) 

A partir de les propostes dels diferents cicles, per la PGA del curs 18-19 caldrà tenir en compte les 

reflexions i propostes següents: 

 Els cicles valoren que cal continuar avançant amb  l’Aprenentatge Cooperatiu i amb els 

Grups interactius. 

 Referent a l’hora de l’esbarjo es valora positivament l’ús de la zona verda per ampliar l’espai 

físic del pati tot i desplaçar-nos-hi  per fora el pati i no per la zona dels despatxos.  

 Referent a les hores de substitució la proposta és de treballar l’expressió oral a P4 i P5, fer 

lectura amb els alumnes de 3r i 4t que tenen més dificultats i si pot ser que la puguin fer mestres 

del propi cicle.  A CI i CS, pensen que cal prioritzar jocs matemàtics.  

 Pel què fa a la franja horària dedicada a les entrevistes amb les famílies tothom està 

d’acord en reservar el dimarts al migdia i només en casos excepcionals “autoritzar” des de l’equip 

directiu altres franges horàries. D’aquesta manera intentem aconseguir que no hi hagi la 

percepció per part de les famílies que hi ha mestres “flexibles” i d’altres “inflexibles”. A Primària, 

fora d’aquest horari comptem amb les tutories individualitzades. A Educació Infantil es fa més 

difícil ja que no disposen de cap més hora. En tot cas, si ho fan a l’hora no lectiva que recuperem 

aquest curs, cal tenir clar que caldrà passar la tasca assignada al dimarts corresponent.  

 Referent al Glifing, és un projecte ben valorat. Pel proper curs caldrà comentar a les reunions de 

les famílies de 1r, 2n i 3r que aquest projecte té un cost econòmic que val la pena aprofitar. 

Continuarem amb les sessions de 1/2h amb padrins i fillols i filloles.  

 Finalment referent als deures els canvis introduïts els dos darrers cursos ja estan normalitzats 

entre les famílies.  

 Les sortides i colònies són activitats que creiem que són molt importants per afavorir el 

vincle i la cohesió de grup. Continuarem amb la proposta d’organitzar durant el primer trimestre 

unes convivències de 2 dies a la Garrotxa per tot el CS. I també amb els 3 dies i 2 nits a CM. 

  

1.3. Valoració del funcionament de les comissions del divendres (Annex 2) 

Les comissions de Festes, la d’Economia, la de Coordinació i la de Tic/Tac/Moodle, han fet la valoració i 

reflexió del seu funcionament a partir del model establert ja des del curs 12-13. 

De cada comissió, les valoracions  que cal tenir en compte són les següents: 

 Comissió Tic/Tac/Moodle: Aquest curs han potenciat l’ús dels iPads, han presentat el Pla 

Tac l’han pujat a l’aplicatiu corresponent, han creat correus electrònics automàtics a tots els 
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usuaris de l’escola per quan calgui activar-los, han instal·lat linkat als pc’s de mestres de les aules, 

han definit els nivells de competència digital dels alumnes, han tingut al dia notícies a la web del 

centre i han implementat el Projecte de Robòtica de Cardedeu. Pel curs que ve cal  millorar la 

comunicació de la comissió amb els cicles.   

 Comissió de Coordinadors/es de Cicle: Estableixen que a les actes de coordinació  

compartides al drive, hi quedin escrits en negre els acords de la reunió de coordinació. Les 

propostes de modificacions posteriors del cicles hauran de constar amb el color establert per cada 

cicle. Pel proper curs, prioritzen la revisió de les graelles de seguiment de l’alumnat en les 

dimensions de medi i ed. artística, acordar criteris referents als comentaris dels informes 

d’avaluació i especificar quins aspectes fem servir per dur a terme la valoració de les 

competències transversals.  

 Comissió de Festes: El funcionament de la comissió és intens però efectiu. Cada cicle hi té 

un representant i això facilita el traspàs d’informació  i el retorn dels cicles. Però estaria bé que 

també en formés part un especialista de música. 

 Comissió d’Economia: Les trobades dels divendres són poc operatives. La feina depèn 

massa de la gestió de la Mireia. Proposen de trobar-se a l’aula d’informàtica, amb més ordinadors 

per poder treballar tots a l’hora i millorar la comunicació coordinador del cicle o qui faci les 

reserves amb el coordinador econòmic.  

1.4. Memòries dels diferents Departaments (Annex 3) 

Els departaments de Música, d’Educació Física, d’Anglès i d’Educació Especial han exposat, en claustre, les 

seves propostes pel curs que ve. 

 Departament de Música: Han actualitzat les programacions de música i avançaran amb la 

documentació del treball d’aula. Els agradaria pintar a la paret de l’aula una frase relacionada 

amb la música que ja tenen escollida. Proposen de continuar amb el Ball de Bastons a CM i la 

participació a la Bastonada de Palau o Sant Celoni, amb la idea d’impulsar una ballada similar a 

Cardedeu. També proposen potenciar la vinculació i les propostes de música amb projectes d’aula 

i viceversa. 

 Departament d’Anglès: Es plantegen de penjar per nivells a l’aula virtual una selecció de 

lectures on line.  Han decidit eliminar el llibre de P4 i canviar-lo per un a P5, canviar els llibres de 

CI i mantenir les mateixos a CM i CS. També els sembla interessant que entre les activitats 

culturals que ens ofereix el Patronat de Cultura de l’Ajuntament de Cardedeu, n’hi hagi en anglès. 

Pel proper curs es proposen d’ampliar el banc d’activitats en llengua anglesa pels grups 

interactius de diferents nivells i demanen de mantenir el Departament dilluns en hora no lectiva i 
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un desdoblament de P4 a 6è i quan sigui possible, recuperar l’horari d’anglès de fa 2 cursos 

(suposa una ampliació horària d’un mestre amb de 12h de docència).   

 Departament d’Educació Especial: Demanen de respectar l’hora de la CAD i ser curosos 

per garantir l’assistència de tots els seus membres. Recorden que és important de ser presents en 

el traspàs d’informació entre tutors en començar el curs per poder passar informació. Proposen 

una sessió de claustre per a presentar nou full de demanda de l’EAP i el seu funcionament.   

 Departament d’Educació Física: Aquest curs ja només un grup ha tingut un horari no 

gaire adient ja que coincidia amb l’hora del pati i tots els espais estaven ocupats. A les reunions 

de famílies cal insistir en la importància de portar la bossa de recanvi per a després de l’E. Física. 

Cal renovar material que s’ha anat fent malbé. 

 

1.5. Memòria del coordinador d’Informàtica i de la coordinadora de la Biblioteca (Annex 

4) 

 Coordinació d’Informàtica: Proposa de fer un taller de formació pels mestres en 

aplicacions 2.0, un dimecres a l’inici de curs. Cal que el personal de l’escola es recordi d’omplir el 

full d’incidències. També, després de la renovació de la web, ens queda replantejar el model de 

moodle. I finalment, fa la proposta d’establir un espai de coordinació i presa de decisions amb 

l’equip directiu i aconseguir que les hores de càrrec del coordinador siguin dilluns tarda per 

coincidir amb seminari TAC. 

 Coordinació de la Biblioteca: Les mares col·laboradores d’aquest servei fan possible que 

la nostra biblioteca tingui vida. També hem comptat amb l’ajut de l’Alícia, mestra jubilada que ens 

ve a donar un cop de mà. Pel proper curs cal continuar fent neteja dels llibres obsolets. Fan la 

proposta de proveir les biblioteques d’aula amb fons de la biblioteca de centre. I estan a l‘espera 

de valorar les propostes de dinamització i millora d’espais de la biblioteca que ens han fet des de 

Tantàgora i d’emprendre les actuacions que es valorin.  
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2. VALORACIÓ DELS RESULTATS DE LES PROVES EXTERNES I INTERNES 

2.1. Resultats de les proves d’Avaluació diagnòstica de 3r 

Tal i com establia la Resolució de 22 de juny de 2017, del 5 al 16 de març de 2018 hem dut a terme 

l’Avaluació Diagnòstica de 3r. 

En espera de rebre el resum dels resultats de centre, amb les dades dels resultats individuals dels grups, 

podem concloure que: 

 El 83,33 % dels alumnes superen la llengua catalana 

 El 83,33 % superen la llengua castellana 

 El 75 % superen la competència matemàtica 

Amb aquests resultats remarquem que: 

 A nivell de competència lingüística els resultats són bons a nivell global i de cada dimensió, sent 

l’expressió escrita en castellà la que obté una puntuació més baixa.  

 A nivell de competència matemàtica la dimensió de numeració i càlcul és la dimensió en la qual 

obtenim resultats  més baixos. 

També revisem alumnes que no van superar 2n, els que no superen Avd de 3r i els que no superen 3r:  

 No van superar 2n 
No superen Av. 

Diagnòstica  de 3r 
No superen 3r 

Català 15% 16% 8% 

Castellà 6% 16% 2% 

Matemàtiques 7% 24% 16% 

 

En totes les àrees constatem que coincideixen els alumnes que no superen les diagnòstiques amb 

alumnes que obtenen resultats baixos a les proves de l’escola. I que alguns dels alumnes que no superen 

l’Avaluació Diagnòstica  superen el 3r amb un PI. 

2.2. Resultats de les  proves de Competències Bàsiques de 6è d’EP 

En aquests moments, tot i que no disposem de les comparatives amb els altres centres del baix Montseny, 

hem analitzat els resultats obtinguts aquest curs pels nostres alumnes en la prova d’avaluació de les 

Competències Bàsiques de 6è: 
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 Llengua catalana: 94% d’alumnes superen aquesta competència i un 18% amb un nivell alt.  

 Llengua castellana: 95,9% d’alumnes superen aquesta competència i un 32,7% amb un nivell alt.  

 Llengua anglesa: 96% d’alumnes superen aquesta competència i un 50% amb un nivell alt.  

 Matemàtiques: 98% d’alumnes superen aquesta competència i un 44% amb un nivell alt.  

 Medi Natural: 91,8% d’alumnes superen aquesta competència i un 36,7 % amb un nivell alt.  

Estem contents dels resultats obtinguts en competència lingüística ja que hem disminuït el nombre 

d’alumnes que no la superen. De totes maneres no hem augmentat el nombre d’alumnes en el nivell mitjà 

alt i alt en llengua catalana però si que hem augmentat aquests alumnes en llengua castellana (del 67% al 

73%).  

En llengua anglesa hem disminuït el nombre d’alumnes que no la superen (del 8% al 6%) i hem 

augmentat una mica el nombre d’alumnes amb un nivell alt que ha passat del 46,9%  al 50%). En aquesta 

llengua, i com ja és habitual aquests últims cursos, el nostre centre se situa per sobre de la mitjana de 

centres de Catalunya i compta amb un 50% d’alumnes amb un nivell alt, resultat que ens satisfà molt.  

D’altra banda ens satisfà també el nivell en expressió escrita en les 3 llengües ja que només hi ha un 8% 

d’alumnes  en llengua catalana, un 2% en llengua castellana i un 4% en llengua anglesa que no la superen. 

En canvi a nivell de competència matemàtica, estem satisfets dels resultats obtinguts aquest curs, ja que 

en totes les dimensions disminueix el nombre d’alumnes que no les superen.  

De totes maneres, com que a nivell de centre és l’àmbit que hem treballat menys sistemàticament tant a 

nivell metodològic com a nivell de seqüenciació de continguts, la formació del curs que ve anirà en aquest 

sentit.  

Referent a la competència associada a l’àrea de coneixement del medi natural, que és el primer curs que 

s’avalua, hem constatat que en totes les dimensions obtenim més bons resultats si els comparem amb els 

resultats de les escoles de Catalunya. 

En global, creiem que aquests són uns bons resultats que compleixen l’objectiu que més del 85% 

d’alumnes superin les CB de 6è (marcats pel 2018 pel Govern de la Generalitat de Catalunya segons el 

document “Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar. Pla per la reducció del fracàs escolar a Catalunya 

2012-2018”). 

A més a més continuem situant-nos per sobre del  15% d’alumnes que superen les proves amb un nivell 

alt (objectiu també marcat pel 2018 pel Govern de la Generalitat de Catalunya segons el document 

“Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar. Pla per la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018”) 

tant en la competència lingüística en totes les llengües, com també en la matemàtica. 



 

 MEMÒRIA 17-18 
 

14 
 

A un nivell més concret de les diferents dimensions, els cicles han analitzat amb més detall els aspectes 

que no són tan satisfactoris per poder dur a terme mesures de millora. 

Les conclusions ens porten a fer la proposta de treballar l’expressió escrita en llengua catalana, des de 

totes les àrees amb l’objectiu d’incrementar el nombre d’alumnes amb nivell mitjà alt i alt. 

 

 

 

 

 

 

Resultats d’expressió escrita  en llengua catalana  

A nivell de competència matemàtica estem contents amb tots els resultats. Els tutors i tutores que han 

anat treballant amb els alumnes del 6è d’aquest curs al llarg de tota la seva escolaritat, remarquen que 

eren grups amb més bons resultats en l’àmbit matemàtic que en l’àmbit lingüístic.  

 

En aquest sentit, la proposta de cara el curs 18-19 és: 

 Introduir activitats d’expressió escrita en totes les àrees curriculars.  

 Dur a terme una formació de centre amb l’objectiu de reflexionar i canviar la metodologia del 

treball de l’àmbit matemàtic. 
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Finalment, comparem els resultats dels nostres alumnes en finalitzar el Cicle Superior de l’Educació 
Primària amb els resultats de les proves externes: 

 
 

No van superar Av 
diagnòstica de 3r 

No superen 5è No superen 6è No superen Cb de 6è 

Català 17% 0% 0% 6% 

Castellà 19% 0% 0% 4% 

Anglès --- 0% 0% 6% 

Matemàtiques 10% 0% 4,1% 2% 

Medi ---- 0% 0% 8% 

 

D’aquets resultats hem observat que dels 6 alumnes que no han superat les proves de Cb: 

 1 té un PI segons el qual considerem que superen 6è 

 1 ens ha sobtat donat que durant el curs ha assolit satisfactòriament els continguts del curs 

 1  no supera la llengua castellana de les CB però tampoc del curs de  6è 

 2 més tenen diagnòstic de TDAH o TDA i encara que no superin les proves, considerem que han 

assolit els objectius proposats 

3. ACTUACIONS  D’ACTUALITZACIÓ DEL CURRÍCULUM DE CENTRE 

Aquest curs les actuacions d’actualització del currículum han anat encaminades cap a la preparació 

activitats de llengua catalana per poder treballar durant el curs 18-19 sense llibre de text. Aprofitant la 6a 

hora no lectiva, els tutors d’EP del mateix nivell coincidien i es coordinaven per avançar en aquest 

aspecte.  

D’altra banda, ens cal parlar també d’ Educació Emocional, d’Aprenentatge Cooperatiu, d’Escola Nova 21 i 

del Projecte de Convivència com a aspectes destacables del 17-18 a la nostra escola.  

3.1. Educació emocional 

Aquesta curs hem tingut l’oportunitat de poder fer un formació de centre de 30h sobre Educació 

Emocional amb la Mireia Cabero, psicòloga, psicoterapeuta i coach,  formadora de la UB i mare de 

l’escola.  
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L’objectiu d’aquest assessorament ha estat promoure l’Educació Emocional a la nostra comunitat 

educativa per aconseguir que els nostres alumnes s’emocionin creixent. 

La valoració per part de tots els participants ha estat molt positiva. (Annex 6). Ara queda continuar amb la 

feina iniciada de transferència a l’aula des de la comissió emocional que continuarà fent sessions amb la 

Mireia. 

3.2. El treball cooperatiu i el projecte Cooperar per Aprendre/Aprendre a Cooperar 

Un curs més, emmarcats amb el projecte “Jugar y convivir”, hem participat que els “XII Encuentros” a 

Sanlúcar de Barrameda. Aquest any ha estat tot un èxit tant a nivell organitzatiu com d’actitud i 

comportament dels nostres alumnes de 6è.  

També hem tingut la possibilitat de compartir i explicar a escoles bressol, escoles de primària  i instituts la 

nostra experiència en aprenentatge cooperatiu. Va ser en una de  les trobades de la Xarxa d’Escola Nova 

21. 

D’altra banda, per sorpresa nostra i malgrat que durant el 1r i 2n trimestre del curs actual vam interessar-

nos per les IV Jornades d’Aprenentatge Cooperatiu de Catalunya que ens havíem ofert a acollir a la 

nostra escola el juliol del 2018, finalment se celebraran a Palautordera.  

Evidentment i malgrat el disgust, comptem participar-hi com cada any.  

3.3. Escola Nova 21 

Un any després de la constitució de la Xarxa Local de Cardedeu- Les Franqueses, estem contents de la 

nostra participació, de la nostra implicació i de les experiències compartides en les trobades que hem 

realitzat durant el curs.  

A la nostra escola hem constituït un grup impulsor que s’ha anat reunint per organitzar dinàmiques de 

reflexió i anàlisi sobre la Visió de centre per part de l’equip docent i dels alumnes. Ens queda pendent per 

l’inici del curs que ve la dinàmica amb les famílies i la comunicació d’aquesta visió a la nostra comunitat.  

També tenim activada la “Rúbrica pel canvi”, una eina de reflexió i d’aprenentatge  que té com a objectiu 

orientar els centres sobre la seva situació actual i poder prendre decisions de millora segons la seva 

realitat. 

3.4. Projecte de Convivència 

Hem iniciat la redacció del nostres Projecte de Convivència a través de l’aplicatiu facilitat pel 

Departament. Ens hem quedat en l’apartat de la concreció del Projecte.   
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També tenim un recull d’activitats proactives que portem a terme a l’inici de curs, per treballar 

dinàmiques de grup de presentació, de coneixement, de confiança i d’apreci. 

D’altra banda hem recollit en un mateix document les faltes greus i lleus i les conseqüències 

consensuades per cicles que comporta cometre aquestes faltes, així com els documents per a comunicar a 

les famílies aquestes conseqüències. 

Des del PEE i amb l’acompanyament del servei de Mediació ciutadana de Cardedeu ens han proposat de 

participar en un taller formatiu per ajudar-nos durant el curs 18-19,  a elaborar i implementar el nostre 

Projecte de Convivència. 

Volem tancar aquest apartat remarcant que, al llarg del curs, hem viscut moments que ens han fet sentir 

units com a equip i com a comunitat:  

 Dues jornades de “Fem dissabte!” a partir de les quals famílies i mestres hem dut a terme millores 

al pati de la nostra escola. 

 Unes bones Portes Obertes amb un viscut i reconfortant sentiment de comunitat. Amb la 

participació i implicació de famílies, alumnes, equip docent i Pas. 

 L’organització de la primera edició del “Corbella&Marxa”, una caminada familiar organitzada 

conjuntament per famílies, mestres i alumnes de 6è que va ser tot un èxit. 

 Una obra de teatre duta a terme per l’equip de mestres i alumnes de 6è, compartida amb els 

companys/es de l’escola, amb els alumnes de 6è de les escoles de Cardedeu i amb els de 1r d’ESO 

del Pla Marcell i  en 2 sessions amb les famílies de l’escola.  

Quedaran en el record d’aquest curs. Amb el convenciment que no es quedaran aquí i que en buscarem 

d’altres de similars i/o millors que ens emocionin, que ens facin moure i que ens ajudin a aprendre. 

4. Resum de les propostes i actuacions de millora curs 18-19 

4.1. Millora de resultats educatius: 

 Àmbit lingüístic: sorgeix la proposta d’introduir activitats d’expressió escrita en totes les àrees 

curriculars.  

 Àmbit matemàtic: dur a terme una formació de centre durant el curs 18-19 amb l’objectiu de 

reflexionar i canviar la metodologia del treball de l’àmbit matemàtic. 

 Hores de substitució: la proposta és de prioritzar l’expressió oral a EI, la lectura amb els alumnes 

de 3r i 4t que tenen més dificultats i, si pot ser, que la puguin fer mestres del propi cicle. A CI i CS, 

pensen que cal prioritzar els jocs matemàtics.  

 Referent als projectes d’escola, continuarem avançant amb l’aprenentatge cooperatiu, els grups 

interactius i les tecnologies.  

 Referent a l’avaluació,  plantegem com a tasca pel curs que ve, revisar les graelles de seguiment 

de l’alumnat en les dimensions de medi i ed. artística, acordar criteris referents als comentaris 

dels informes d’avaluació i sistematitzar quins aspectes valorem a cada competència transversal.  
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4.2. Millora de la cohesió social: 

 Assemblees de delegats: Referent a la participació dels alumnes continuarem amb les assemblees 

de delegats d’aula i de centre a E. Primària, reprenent el projecte pati i implicant també a les 

famílies amb la col·laboració de l’Ampa. 

 Referent a les sortides i colònies, continuarem amb les colònies de CM a 3 dies i 2 nits i farem 

unes convivències per a CS durant el 1r trimestre. 

 Referent al Projecte de Convivència el refrescarem amb l’equip de mestres el mes de setembre i 

participarem al taller que ens ofereix el Servei de Mediació ciutadana per avançar en l’elaboració 

d’aquest projecte.  

 

Resolució d'aprovació 

 

 

Mireia Geronès Montel, com a secretària de l'Escola Germans Corbella, 

 

 

 

CERTIFICO 

 

 

que aquesta Memòria  Anual de Centre ha estat aprovada comptant amb l’acord del  Consell Escolar de 

l’Escola el dia 3 de juliol de 2018.  

 

I així ho faig constar 

 

 

     

 

Mireia Geronès Montel        Segell del centre   Gemma Vilaplana i Hortensi    

Secretària         vistiplau de la Directora 


