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INTRODUCCIÓ  

  

Aquesta Memòria és el recull de  les valoracions realitzades durant el mes de  juny de 2020 pels 

cicles, per  les comissions  i pels departaments de  la nostra escola en un context de desescalada 

després del confinament per la Covid 19 que ha marcat el curs que ara tanquem.  

 Referent  a  la Programació General Anual del  curs  19‐20,  les  valoracions  s’han  recollit 

mitjançant  un  qüestionari.  Cada  cicle  ha  realitzat  la  seva  valoració  i  les  propostes  de 

millora seguint el guió de les línies estratègiques i dels objectius que hi consten. (Annex 1) 

 També hem recollit les valoracions de les comissions organitzatives i pedagògiques en un 

document específic per cada una d’elles (Annex 2). Igualment cada departament ha fet la 

seva memòria  (Annex 3). Així  com el  coordinador de Riscos  Laborals, d’Informàtica  i  la 

coordinadora de Biblioteca (Annex 4). 

 Donat que  s’han  anul∙lat  les proves de Cb de  6è  i  la peculiaritat d’un  tercer  trimestre 

telemàtic,  hem  deixat  en  segon  terme  les  reflexions  sobre  els  resultats  de  l’avaluació 

interna  del  nostre  alumnat  i  ens  hem  centrat  en  recollir  tots  aquells  aspectes  que, 

després d’un trimestre confinats, caldrà tenir en compte quan reprenguem el curs el mes 

de setembre  (Annex 5). 

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

Memòria Anual de Centre. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Els Annexos esmentats en aquest document es poden consultar en la versió de la MAC impresa i custodiada al 

despatx de la directora.   
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1. VALORACIÓ DEL FUNCIONAMENT ORGANITZATIU I DE GESTIÓ 

1.1. Valoració de les actuacions marcades a la PGA 19‐20  
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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 20‐21.  

1.2. Altres aspectes a destacar a partir del qüestionari respost pels 4 cicles (Annex 1) 
A partir de  les  respostes  al qüestionari dels diferents  cicles, per  la PGA del  curs 20‐21  caldrà  tenir en 

compte les reflexions i propostes següents: 

 Referent a les tasques d'escola o cicle que cal prioritzar a les hores no lectives 

de  cada mestre/a,  EI  proposa  la  coordinació  i  el manteniment  dels  espais  i  programació,  CI 

decoracions de passadissos, penjar notícies a  la web  i pensar  i preparar espais  i tallers  i CM  i CS  

preparació de material, tant a nivell de cicle com de nivell. 

 Referent a la nova organització de les hores no lectives als migdies tots els cicles la 

valoren com a positiva ja que ha permès rendibilitzar l’espai de cicles i de nivells. Es proposa per 

tant, de mantenir‐la com aquest curs fent 2 dies d’1’5h i 2 dies d’1h.  

 Referent  als  grups  interactius  com  a  activitat  de  participació  de  les  famílies  a  l’aula  els 

valorem  com  a molt  positius.  Es  remarca  que  va  bé  fer‐ne  al matí  a  la  tarda  per  facilitar  la 

disponibilitat de  les  famílies. A  EI proposen d’aprofitar  aquest  suport  i  aquesta  inèrcia  per  fer 

activitats sistemàtiques  i més sovintejades. A CM es plantegen buscar  la manera d’engrescar  les 

famílies i augmentar‐ne la participació i a CS en canvi, proposen d’acotar‐les a 3 anuals enlloc de 

les 5 actuals donat que els costa trobar famílies disposades a participar‐hi. 

 Referent  al  desdoblament  d’Anglès,  valorem  que  el mig  grup  que  es  queda  a  l’aula  amb  la 

tutora ha de prioritzar activitats d’aprenentatge cooperatiu a EI, informàtica a CI,  expressió oral i 

escrita a CM i treball globalitzat amb dispositius a CS. 

 Referent a la segona sessió trimestral de seguiment de l'alumnat es valora com a 

positiva i per tant la proposta és de deixar‐la establerta pels propers cursos.  

 Referent a  la formació 20‐21, pel primer trimestre, els cicles proposen micro‐tallers d'eines 

digitals majoritàriament.   

 

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

Les  comissions  organitzatives  de  Festes,  d’Economia,  de  Coordinació  i  de  TAC,  han  fet  la  valoració  i 

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

 Comissió  Tac:  La  situació  de  confinament  per  la  Covid‐19  ens  ha  portat  a  haver‐nos 

d’organitzar i treballar des de la virtualitat. Tant a nivell de coordinació entre el professorat, com 
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de  seguiment  de  les  tasques  curriculars  proposades  a  l’alumnat  i,  també,  de  relació  amb  les 

famílies i contacte amb les famílies. 

En l’inici del confinament i abans de Setmana Santa, les propostes de tasques per l’alumnat d’EI i 

CI, es feien arribar a través de la web de l’escola, per l’alumnat de CM es compartien al drive del 

correu d’aula (mestres i alumnes compartien el mateix a cada grup‐classe), i per l’alumnat de CS 

es feia a partir del classroom.  

A  partir  dels  punts  febles  d’aquesta  organització  inicial,  vam  crear  correus d’aula  per  EI  i  CI  i, 

durant  les  vacances de  Setmana  Santa  i amb  la  complicitat de  les  famílies de CM,  vam  crear  i 

posar en marxa correus personals per tot l’alumnat de CM.   

D’aquesta manera, durant el 3r  trimestre, el seguiment de  tasques  i el contacte amb alumnat  i 

famílies a EI i CI  es va poder realitzar a través el correu d’aula i a CM es va començar a utilitzar el 

Classroom amb el correu personal de l’alumnat.  

En  la mateixa  línia  i tenint en compte que  la web de  l’escola va passar un canal de comunicació 

molt  important per  fer arribar notícies a  les  famílies  i  tasques a  l’alumnat d’EI  i CI, a  l’inici del 

confinament  vam  reorganitzar‐la:    vam  suprimir  l’espai  de  Moodle  i  vam  crear  un  espai  de 

recursos virtuals, amb l’enllaç als Symbaloo dels cicles que també vam actualitzar i esporgar. 

De l’organització digital del centre durant el confinament valorem:  

o Com a molt positiva la gestió de l’organització del professorat amb la carpeta compartida 

al drive de Tasques Virtuals, els cicles i claustres amb el Meet i les organitzacions internes 

de cada cicle amb els correus d’aula i de cicle. 

o Com a molt positiva  la  introducció del correu d’aula a EI  i CI  ja que ens ha permès tenir 

una comunicació propera  i directa amb  les  famílies com a canal de comunicació  ràpid  i 

personalitzat.  I  també  ha  permès  una  millor  organització  i  gestió  de  les  tasques  i 

documentació  de  l’alumnat  des  de  les  tutories.  Una  eina  fàcil,  ràpida,  senzilla  i 

satisfactòria. 

o Com a molt positiva  la  introducció del Classroom a CM  ja que ha  rebaixat el volum de 

feina  a  l’hora  de  proporcionar  les  tasques  i  de  fer‐ne  el  retorn  a  l’alumnat  i  el  seu 

seguiment.  

I, donat que  la competència digital del professorat  i de  les famílies ha estat un pilar fonamental 

del funcionament de l’escola durant el confinament, veiem urgent i necessari:  

o Elaborar  un  Pla  digital  de  centre  amb  la  concreció  i  planificació  de  les  actuacions  que 

caldria dur  a  terme  en  cas d’un nou  confinament: mesures necessàries per possibilitar 
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una equitat digital de tot l’alumnat i professorat i la comunicació prevista i informar‐ne a 

tota la comunitat a l’inici de curs. 

o Avançar, donada  l’experiència que  tenim d’aquest  trimestre  virtual,  la  introducció dels 

correus  personal  de  l’alumnat  de  3r  d’EP  al  setembre  i  introduir  també  l’ús  de  les 

aplicacions GSuite. 

o Crear un espai físic o temporal (claustre o sessions informatives) pel professorat i famílies 

amb  un  recull  de  tutorials  i  la  possibilitat  de  preguntar  i  resoldre  dubtes  sobre  les 

aplicacions utilitzades, per transmetre el funcionament de tots els recursos TIC que tenim 

a l’escola,... 

 

 Comissió de Coordinadors/es de Cicle: Aquest any hem passat a fer una acta única en 

un únic document que hem anat enviant setmanalment al correu dels i les mestres. Mantindrem 

el format de les actes utilitzat aquest curs, adjuntant links i documents relacionats i enviant‐la, si 

pot ser, abans del cap de setmana. Ens proposem acabar de definir i consensuar les rúbriques de 

l’àmbit matemàtic, les dels àmbits transversals i presentar la resta de les treballades aquest curs. 

Facilitarem als cicles el  llistat de  tasques  i documents de preparació del curs següent abans del 

mes de maig, i crearem i organitzarem la unitat organitzativa de documents virtuals de la G‐suite. 

 

 Comissió de Festes: El funcionament de la comissió és intens però efectiu. Que cada  cicle hi 

tingui un representant (i que també hi pugui ser el Departament de Música ja que aquest curs no 

ha estat possible) facilita el traspàs d’informació  i el retorn dels cicles. En aquest sentit, enllaçar 

l’acta de la comissió a l’acta única de coordinació, facilita aquest traspàs.  

 

 Comissió d’Economia: Les  trobades dels dimecres no sempre son necessàries  i a vegades 

s’utilitzen per a fer treball personal. Valorem positivament el treball d’aquest curs. Per a millorar 

hem proposat calendaritzar la primera trobada amb cada cicle per omplir tot el que es pugui dels 

pressupostos per tenir  la  feina avançada a final de curs, també ha anat bé tenir un document a 

inici de curs amb tots els acompanyants i la carpeta amb els contractes recollits. Es revisa com fer 

comandes  compartides  entre  cicles.  Aquest  any  s’han  apujat  les  quotes  però  costa  valorar‐ne 

l’impacte degut a  la Covid19  (hem  fet el  retorn de  la part proporcional del 3r  trimestre). Per al 

curs  vinent  es  valora  ser prudent  amb  les  compres  d’inici  de  curs  per  si  s’han  d’optar  per  fer 

compres de material més individual. 
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Les comissions pedagògiques d’Educació emocional/coeducació, biblioteca, projectes i treball cooperatiu, 

han fet la valoració i reflexió del seu funcionament.  

 Comissió d’Educació emocional/coeducació: Pel curs 20‐21 en plantegem establir  a 

nivell pràctic, propostes de materials com contes, activitats, vídeos,... per implementar els  acords 

que arribin a claustre,   proposar una organització d’aquests materials a  la biblioteca de  l’escola, 

fer un recull  i organitzar  les propostes d’educació emocional que  ja es duen a terme a  l’escola  i 

afegir les propostes dutes a terme o material aportat des de la formació de coeduca i seqüenciar‐

les en una programació (graella) des d'EI fins a CS amb material audiovisual inclòs. 

 Comissió  d’aprenentatge  cooperatiu: Es  valora  positivament  la  feina  feta  en  les  5 

sessions de treball realitzades aquest curs. Ens agradaria poder tenir els documents actualitzats i 

tancats a principi de curs  i compartir‐los amb els companys/es (cicles) per a poder‐los utilitzar a 

partir  de  l’octubre.  També  creiem  necessari  compartir  el  projecte  amb  el    claustre  (rúbrica  i 

documents consensuats)  i fer extensiu el projecte als mestres nous. Proposem valorar a principi 

de  curs,  i  si entrem en  confinament de nou,  les eines TAC que  s’han de  fer  servir  i els equips 

cooperatius establerts  com a equips de  tutories en petit grup  i de  treballar  cooperatiu  amb el 

drive  i/o Classroom a CM  i CS. El curs 20‐21 serà, per tant, molt  important establir bé els grups 

cooperatius des de  l’inici, recordant que han de ser heterogenis  i han de respectar  les consignes 

del projecte CA/AC. 

 

 Comissió de projectes: Hem  revisat  els  títols  dels  projectes  que  tenim  estipulats  i  hem 

formulat preguntes clau o hipòtesi que faciliten  la transició cap a projectes més globalitzats. No 

hem  estat  capaços  de  concretar  prou  canvis  en  els  projectes  d’escola  perquè  facilitin  la 

planificació  de  les  UD  dels  grups/classe  ni  la  transferència  dels  projectes  a  l’avaluació  per 

competències.  Ens  adonem  que  hem  treballat  un  reenfocament  dels  projectes  que  ens 

resulta molt difícil d’abordar com a comissió, donat que com a claustre, hi ha algun debat 

que  no  tenim  consolidat.  Pel  curs  20‐21  caldrà  treballar  per  poder  facilitar  a  l’alumnat  què 

n’esperem i, per tant, tenir clar el què pretenem del projecte i acotar els objectius de cicle cap a 

l’avaluació per competències.  

 

 Comissió de biblioteca:  Es  valora molt  positivament  l’assessorament  rebut  per  part  de 

Tantàgora. L’Elisenda ha pogut participar a  la comissió dos o tres dies  i ens ha anat bé que ens 

donés el seu punt de vista per avançar. Proposem seguir comptant amb el seu suport de tant en 

tant a la comissió. Volem evitar que vinguin comercials a l’escola, establir un protocol de compra 
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de  llibres:  calendaritzat,  amb  un  protocol  de  tria  i  segons  les  necessitats  del  centre…així  com 

mantenir  l’assessorament  de  Tantàgora  en  la  dinamització  de  les  sessions  amb  l’alumnat  a  la 

biblioteca en la fórmula que sigui possible. 

Els  objectius  pel  curs  20‐21  serien  organitzar  l’assessorament  de  l’Elisenda,  començar  el  pla 

literari del centre o altres petites tasques com definir espai per les sabates, acabar d’entrar llibres 

a l'ePèrgam (per poder fer préstec a l’aula), mantenir el préstec i el racó llibres de mestres. 

1.4. Memòries dels diferents Departaments (Annex 3) 

Els departaments de Música, d’Educació Física, d’Anglès  i d’Educació Especial s’han reunit per valorar el 

curs 19‐20 i fer propostes pel curs que ve. 

 Departament de Música: Valorem com a molt positiva  la cocreació de  les programacions 

que han dut a terme durant el confinament. Valorem positivament el musical de 6è  i proposem 

ser‐hi més presents  de cara el curs vinent, ja que aquest any no s’ha pogut realitzar. Pensem que 

cal establir un criteri per fer les mitjanes de la nota final de l’àmbit artístic. Caldrà renovar algunes 

baquetes.  Referent  a  la  discopati  proposem  de  fer  una  llista  i  que  els  alumnes  votin  amb  un 

formulari. Mantindrem una sortida musical a cada cicle. Ens agradaria fer un concert amb música 

en directe tant per nens/es com per els mestres.  Cal revisar i renovar l’equip i l’equipament de so 

de  l’escola.  Aquest  any  hem  fet música  en  dos  espais,  aula  de música  i  d’anglès,  però  no  ho 

valorem malament. 

 Departament d’Anglès:  Pel  curs  20‐21  proposem  una  activitat  cultural  i/o  pel∙lícula  en 

llengua anglesa a cada nivell i implementar el pla lector/literari a CM i CS a través de la plataforma 

Classroom.  Ens  proposem  ampliar  el  banc  d'activitats  per  a  les  sessions  de   grups  interactius. 

Voldríem mantenir  la distribució horària d'aquest curs  i mantenir  l'espai de reunió els dilluns al 

migdia així com seguir disposant d'una aula d'anglès. Ens proposem participar, des de l'àmbit de 

la  llengua  anglesa,  en  aspectes  puntuals  d'alguns  projectes.  I  mantindrem  la  proposta  de 

celebració de Saint Patrick's Day. 

 Departament d’Educació Especial:  Com  a  propostes  pel  curs  que  ve  pensem  que  cal 

crear un únic document compartit al drive dels correus d’escola de tutoria  i d’especialistes on hi 

constin les entrevistes realitzades amb les famílies per tal facilitar la consulta d’informacions quan 

és  necessari.   Igualment,  aniria  bé,  crear  un  únic  calendari  online  de  reunions  mestres‐

especialistes a nivell d’escola per evitar solapar reunions on han d’assistir  les mestres  i  l’auxiliar 

d’EE  de manera  que  podríem  agilitzar  les  propostes  de  reunions  i  prioritzar‐hi  l'assistència  de 

l’EAP. 
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També  proposem  prioritzar  des  d’EE,  si  el  curs  20‐21,  comença  amb  la  dinàmica 

habitual,  l’atenció a la diversitat: 

 EI:  expressió  i  comprensió  oral,  amb  el  lèxic  i  el  treball  de  l’estructura  de  la  frase 

en  grups de conversa.  

 CI: treball de la consciència fonològica i de la lectura i l’escriptura.  

 CM: treball de l’expressió escrita, l’atenció i l’escolta.  

 CS: atenció dins el grup classe del Pascal, previsió de suports més intensius d’alumnes 

amb dictamen i/o necessitats específiques, i, per això, valorar si hi ha grups classe que 

poden fer la docència compartida amb altres mestres que no siguin les mestres d’EE. 

Valorem positivament que  les mestres d’EE puguin assistir a  les reunions  i avaluacions d’aquells 

cicles on intervenen.  

 

 Departament d’Educació Física: Referent a  la dinamització de patis, fem  la proposta de 

fer‐la quinzenalment enlloc de  setmanalment. Caldrà  reforçar els hàbits d’higiene  i  aconseguir 

que tot l’alumnat es faci responsable de necesser i roba de recanvi.    

 

1.5. Memòria del coordinador d’Informàtica, de la coordinadora de la Biblioteca i de Riscos 

Laborals (Annex 4) 

 

 Coordinació  d’Informàtica:  Valorem  positivament  que  la  Jessica  hagi  assumit  el  rol  de 

coordinadora  TAC  en  col∙laboració  amb  l’Albert.  La  Jessica  s’ha  encarregat  de  la  vessant  més 

pedagògica  i de  la dinamització de  la  comissió  i  l’Albert de  la  gestió  tècnica,  les  incidències  i  la 

formació externa. De cara el curs vinent se’ns planteja el repte d’optimitzar al màxim  l’estructura 

TIC i TAC del centre per poder abordar possibles situacions de treball a distància de l’alumnat. 

 

 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 possibilitant que la coordinadora disposi d’un 

espai  setmanal  per  a  coordinar‐se  amb  aquest  equip  imprescindible  i molt  valuós  i  competent.  

Caldrà  renovar  també el  fons davant  l’esporga  feta a  final de curs. Cal elaborar el Pla  literari del 

centre  que  reculli  les  noves  propostes  que  hem  començat  a  treballar  aquest  curs  referent  a  la 

funció, el fons i la forma de la nostra biblioteca.  
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 Coordinació de Riscos Laborals: Els objectius treballats han estat la realització de tasques 

administratives  rutinàries com  l’actualització del pla d’emergència,  la  realització del  simulacre,  la 

notificació d’accidents laboral, elaborar l’informes de riscos a partir de la detecció de situacions de 

risc laboral que posin en perill la salut i la seguretat dels mestres i del personal laboral de l’escola i 

assessorar  i  informar a  la direcció del  centre  i als mestres dels possibles  riscos que existeixen al 

centre.  
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2. ACTUACIONS  D’ACTUALITZACIÓ DEL CURRÍCULUM DE CENTRE 

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

vivencial i manipulativa de les matemàtiques a partir de la formació interna de centre.  

També des de coordinació hem  iniciat  la revisió del pla d’acollida  i dels carpesans de cicle, aula  i centre 

per tal que hi hagi la documentació imprescindible d’acords, consensos i característiques pròpies del nivell 

en el que un/a mestre/a es troba. 

Referent  a  l’avaluació  des  de  coordinació  hem  treballat  en  les  rúbriques  i  els  indicadors  d’avaluació. 

Resten pendents de treballar els indicadors de les competències transversals de primària.  

2.1. Cardedeu Coeduca 

Hem realitzat la fase 2 del Projecte Cardedeu Coeduca impulsat per l’Ajuntament del nostre municipi amb 

l’objectiu de: 

 Promoure  el  desenvolupament  integral  dels  nens  i  les  nenes més  enllà  dels  rols  tradicionals 

associats a la feminitat i la masculinitat 

 Donar  eines  al  professorat  per  integrar  la  coeducació   com  a  estratègia  de  prevenció  de  la 

violència masclista i el desenvolupament d’unes relacions més respectuoses i alliberadores 

 Sensibilitzar i transformar la comunitat entorn a la igualtat efectiva de gènere per fer una societat 

més justa i equitativa 

 Potenciar una perspectiva positiva de la diversitat (gènere, orientació sexual, origen, etc.).  

A Educació  Infantil no hem pogut acabar  la  formació pel  tancament d’escoles per  la Covid 19. Tampoc 

hem pogut dur a  terme  les sessions amb alumnes de CS ni el  tancament  final amb el claustre. Per això 

hem demanat a l’Ajuntament poder acabar les sessions i el tancament de la fase 2 el curs que ve, 20‐21.    

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

Aquest curs, per la Covid 19, no ha estat possible participar als “XIV Encuentros” a Madrid.  

Referent  al  projecte  Cooperar  per  Aprendre/Aprendre  a  Cooperar,  remarcar  com  a  molt  positiva  la 

participació de la Imane, la Jeni i la Clara al grup de treball d’Infantil del MEM de Mataró. I la Jésica V. i la 

Sònia,  al  grup  de  Primària.  A  través  de  les  seves  valuoses  aportacions  a  la  comissió  d’Aprenentatge 

Cooperatiu,  hem revisat els plans d’equip i els diaris de sessions a EI i CI. Ha quedat pendent, per la Covid 

19,  l’intercanvi d’activitats cooperatives en diferents nivells amb escoles del Baix Montseny  interessades 

en compartir aquesta experiència. I també compartir activitats d’aprenentatge cooperatiu amb 2 mestres 
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a  l’aula com a enriquiment  intern d’estratègies cooperatives  i per  iniciar aquells mestres que no han fet 

formacions prèvies. 

D’altra  banda,  durant  els  dies  6  i  7  de  juliol  de  2020,  com  a  mínim  6  mestres  del  nostre  centre 

participarem  a  les  Jornades OnLine Cooperar per Aprendre, Aprendre  a Cooperar que  aquest  any  es 

realitzaran amb format virtual. 

2.3. Escola Nova 21 

El  primer  trimestre  del  curs  19‐20  ha  estat  l’any  de  tancament  d’aquest  projecte  de  transformació 

educativa  compartida  que  desitgem  que  tingui  continuïtat  en  el  marc  del  Pla  Educatiu  d’Entorn  de 

Cardedeu.  

2.4. Projecte de Convivència 

La  Covid  19  ens  va  deixar  el  nostre  Projecte  de  Convivència  quasi  enllestit.  Com  que  s’ha  ampliat  el 

termini  per  aprovar  aquest  document,  esperem  poder‐lo  tancar  i  aprovar  durant  el  curs  20‐21.  Hem 

continuat  participant  al  taller  formatiu  per  acompanyar‐nos  en  l’elaboració  i  implementació  d’aquest 

Projecte. Però no hem pogut gaudir dels  tallers de  formació en mediació per  l’alumnat de 5è  i 6è que 

havíem demanat al servei de Mediació ciutadana de Cardedeu.  

2.5. Altres aspectes  

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 i que han ajudat a millorar la cohesió:  

 Una dinàmica de cohesió grupal de l’equip de treballadors del centre a inicis de curs. 

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

l’espai de la biblioteca del centre. 

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

implicació de famílies, alumnes, exalumnes, equip docent i PAS.  

 Dinàmiques de claustre en la virtualitat durant el Covid19: Kahoot, vermuts i espectacle online. 

Quedaran  en  el  record  d’aquest  curs  com  a  bones  experiències  que  ens  han  fet  emocionar, moure  i 

aprendre. 

En canvi, aquest curs i per la Covid 19, no hem pogut realitza ni la tercera edició del “Corbella&Marxa” (la 

caminada  familiar organitzada conjuntament per  famílies, mestres  i alumnes de 6è) ni  l’obra de  teatre 

programada per l’equip de mestres i alumnes de 6è. Totes elles per a recollir fons pels Encuentros.  
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3. VALORACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ DURANT EL TANCAMENT DEL CENTRE 

PER LA COVID 19 

3.1. Valoració de l’equip docent 

Tenim 29 respostes de les 32 possibles, de les quals en podem extreure les següents conclusions: 

Referent a  la valoració de 0 a 3  (on 0 és no estem gens  satisfets/es  i 3 estem molt  satisfets/es) de 

cadascun dels aspectes següents: 

1. Enviament de propostes de tasques     

2. Seguiment i retorn de les tasques 

3. Contacte amb l’alumnat 

4. Contacte amb les famílies 

5. Informacions rebudes des de l'ED 

6. Flux d'informació Cicle‐Coordinació‐ED 

7. Sessions de treball de nivell 

8. Sessions de treball de cicle 

9. Sessions de treball de claustre 

10. Dinàmiques de claustre (Vermut, Kahoot, final de curs...) 

Podem veure les respostes a les gràfiques següents: 

 

    1            2                 3    4             5 

 

 

    6    7      8    9          10 
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Per tant, majoritàriament, predomina el grau de satisfacció 2 i 3 molt per sobre del 0  i l’1. 

Només  ens  els  aspectes  3  i  4  (Contacte  amb  l’alumnat  i  Contacte  amb  les  famílies)  apareix, 

minoritàriament un grau de satisfacció d’1. I en el 7 (Sessions de treball de nivell), un sol 0. 

D’altra banda afegir que en els  comentaris qualitatius, majoritàriament es  fan aportacions manifestant 

satisfacció per com ens hem organitzat i com hem portat a terme l’escola virtual durant el confinament. 

Quant a la priorització de les tasques docents següents: 

1. Contacte amb l’alumnat 

2. Contacte amb les famílies 

3. Coordinació per preparar les tasques 

4. Seguiment i retorn de les tasques 

Les respostes són les següents: 

 

Per tant, les prioritzacions serien les següents: 

1r: Contacte amb l’alumnat 

2n: Coordinació per preparar les tasques 

3r i 4t: Contacte amb les famílies i Seguiment i retorn de les tasques molt igualats 

 

A la pregunta de valoració dels aspectes que fem constar a continuació referent a les propostes de 

tasques setmanals que hem fet arribar durant el confinament, on 0 és molt millorable, i 3 Enhorabona!  

1. Globalitat de les tasques  

2. Estètica dels documents 

3. Varietat de les propostes 

4. Vídeo introductori de les tasques 

5. Objectius recollits a les tasques 

6. Rúbrica final d'autoavaluació 

7. Equilibri entre tasques online i en paper/manipulatives 

8. Atenció a la diversitat 
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Les respostes queden recollides al gràfic següent. 

 

    1          2               3             4      5 

 

     6        7             8 

  

Per tant, mostrem: 

 Un alt grau de satisfacció en els aspectes de 1 Globalitat de les tasques, 2 Estètica dels 

documents i 3 Varietat de les propostes.  

 Un bon grau de satisfacció en els aspectes  4 Vídeo introductori de les tasques, 5 Objectius 

recollits a les tasques, 6 Rúbrica final d'autoavaluació, 7 Equilibri entre tasques online i en 

paper/manipulatives i 8 Atenció a la diversitat. 

 Hi ha una varietat d’opinions, molt ajustades en nombre, en la valoració de la 6 Rúbrica final 

d'autoavaluació . 

 El grau 0 de satisfacció (molt millorable) només apareix minoritàriament, en el 4 Vídeo 

introductori,  6 Rúbrica final d'autoavaluació i el 7 Equilibri entre tasques online i en 

paper/manipulatives. 

  

De tots aquests aspectes valorats  i dels comentaris qualitatius, podem concloure que  l’equip docent de 

l’escola sent satisfacció pels  resultats obtinguts amb esforç, neguit,  incerteses  i  inquietud davant d’una 

organització que hem hagut de crear des de 0, amb consignes poc clares per part de l’administració (que 
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s’han difós amb poca claredat pels mitjans de comunicació)  amb la incertesa de si seria una situació llarga 

o curta i amb la dificultat de crear tota aquesta estructura virtual, des de la virtualitat. 
 

3.2. Valoració de les famílies 

Durant el període de tancament del centre hem buscat maneres de poder mantenir la comunicació amb 

les  famílies  tant  a nivell  de  tutories  com  a nivell d’equip directiu.  En  aquest  sentit  hem  creat  correus 

electrònics per cada grup‐classe i vàrem facilitar el correu de centre com a canal de contacte amb l’equip 

directiu.  Ens han  arribat dubtes,  suggeriments  i queixes que  hem  respost  en  tots  els  casos.  Tot  i  així, 

acabat el  curs,  volíem  tenir  constància de  la  valoració de  les nostres  famílies  sobre diferents  aspectes 

organitzatius i de seguiment de l’alumnat així com del seu contacte amb les tutories. 

Per això vam demanar a  les  famílies dels 427 alumnes que ens  responguessin un qüestionari per  cada 

fill/a ja que les necessitats i les actuacions de cada nivell i cicle crèiem que podien ser diferents.  

Només hem rebut  40 respostes (Annex 6), que corresponen: 

P3: 10% (5 respostes/50 alumnes) 

P4: 4% (2 respostes/48 alumnes) 

P5: 11% (5 respostes/44 alumnes) 

1r: 7,5% (2 respostes/27 alumnes) 

2n: 8 %(4 respostes /50 alumnes) 

3r: 12% (7 respostes/58 alumnes) 

4t: 8% (4 respostes/ 49 alumnes) 

5è: 12% (6 respostes/ 51 alumnes) 

6è: 10% (5 respostes/ 50 alumnes) 

Essent el curs amb és participació el de 3r amb un 12% de respostes  i el de P4 el de menys participació 

amb un 4%. 

De les respostes de l’esmentat qüestionari constatem que només han respost un 9,5% de les famílies (40 

respostes de les 427 possibles) i per tant, les valorem però no les considerem prou representatives per a 

poder‐ne extreure conclusions. 

Deixem,  però,  constància  de  les  respostes  obtingudes  i  analitzarem  les  tendències  tot  i  que, 

malauradament, no seran significatives:  

Pel que fa a situacions viscudes per  les famílies que volíem recollir per a poder‐les abordar quan ens 

retrobéssim a l’escola només han respost la pregunta 18 famílies de les 40, de les quals: 
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 2 han viscut la pèrdua d’un familiar o algú important per a la família 

 4 han tingut algun membre de la família aïllat 

 5 han vist la seva situació familiar afectada econòmicament  

 10 han viscut altres situacions que no especifiquen 

Referent a  la  valoració de 0 a 3  (on 0 és no estem gens  satisfets/es  i 3 estem molt  satisfets/es) de 

cadascun dels aspectes següents: 

1. Informacions organitzatives enviades des de l’escola      

2. Enviament de propostes de tasques     

3. Seguiment i retorn de les tasques 

4. Contacte del tutor/a amb l’alumnat           

5. Contacte del tutor/a amb la família        

6. Contacte virtual amb els companys i companyes 

Podem veure les respostes a les  gràfiques següents: 

 

            1               2            3            4           5            6   

         

Només en el cas del contacte virtual amb els companys (6) no hi ha una tendència clara en les respostes. 

Per  la resta predominen  les respostes de molt satisfets  i si comptem els satisfets  i els molts satisfets, en 

tots els casos superem el 75% menys en el contacte del tutor/a amb l’alumnat (4). 

Quant a  l’atenció rebuda per  l’equip docent o amb  l’equip directiu si els ha calgut contactar‐hi per a 

resoldre dubtes organitzatius, d’aspectes familiars  i/o personals, 18 de  les 40 famílies responen amb  les 

següents valoracions:  
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En el cas de dues respostes  (P5  i 5è) no s’ha sentit ben atesos  i 1 una resposta de 5è explicita que han 

sentit decepció i falta d’empatia. 

Si ens fixem en la prioritat de les famílies referent als aspectes següents:  

1. Contacte i seguiment del tutor/a amb l’alumnat 

2. Contacte del tutor/a amb la família 

3. Contacte virtual amb els companys i companyes 

4. Enviament de propostes de tasques  

5. Seguiment i retorn de les tasques 

La taula de respostes és la següent: 

 

         1      2    3       4    5 

Per tant podríem dir que la prioritat seria: 

1r: Contacte i seguiment del tutor/a amb l’alumnat 

2n i 3r lloc molt igualats: Contacte virtual amb els companys/es i Contacte del tutor/a amb la família 

4t: Enviament de propostes de tasques  

5è: Seguiment i retorn de les tasques 

 

D’altra banda, a  la pregunta “Amb què us quedaríeu d’aquesta etapa del confinament?”, si agrupem 

les respostes de més a menys rellevància, constatem: 

1. 15  respostes es quedarien amb el  treball que ha  fet  l’escola  i el suport educatiu  i emocional 

rebut 

2. 10 respostes es quedarien amb la bona convivència familiar 

3. 6 respostes es quedarien amb la capacitat d’adaptació dels infants 

4. 4  respostes es quedarien amb  la capacitat d’autonomia  i  la maduresa a  la nova situació dels 

infants 

5. 3 respostes es quedarien amb l’experiència digital d’aquesta etapa  

La resta eren respostes individuals que no ens semblen rellevants.  

Finalment, a la pregunta “Què canviaríeu d’aquesta etapa del confinament?”, si agrupem les respostes de 

més a menys rellevància, constatem: 
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1. 10 respostes demanen més presència de videotrucades (entre alumnat i amb mestres)  

2. 8  respostes  canviarien  diferents  aspectes  de  les  tasques  proposades  (tipologia,  retorns, 

freqüència, especialitats,...) 

3. 7 respostes deixen constància de  les dificultats d’organització familiar per atendre els seus fills  i 

filles 

4. 5  respostes no estan contents amb el contacte alumnes/mestres  i  l’atenció  rebuda per part de 

l’escola 

5. 4 respostes comenten que ho canviarien tot. 

6. 3 respostes creuen que no canviarien res. 

La resta eren respostes individuals que no ens semblen rellevants. 

Aquestes observacions han estat fetes a partir de 40 respostes de les 427 possibles. Per tant i malgrat que 

la nostra intenció era que ens servissin de referència davant la possibilitat d’un nou confinament, creiem 

que no són prou representatives. 

 

3.3. Propostes de millora 

 Propostes organitzatives: 

o Marcar horaris de treball seguint l’horari escolar 

o Establir un calendari en funció de l’espai de coordinació 

o Formar‐nos i acordar quins objectius, freqüència i quines eines i/o recursos ens calen pera 

realitzar  tutories virtuals de seguiment individuals o en petit grup  

o Assignar cada especialista a un cicle  

o Oferir  espais  d’informació  i  consulta  virtual  oberts  però  amb  inscripció  per  informar 

directament d’aspectes organitzatius explicats en notícies a la web 

o Aconseguir que el 100% de les famílies estiguin inscrites a la web 

o Explicar el funcionament, per si es produeix un nou confinament, a una primera reunió de 

famílies per cicles, abans de començar el curs 

 Cultura digital: 

o Fer  diagnosi  de  connectivitat  de  les  famílies  de  l’escola  a  l’inici  de  curs  i  preveure 

actuacions d’equitat digital no només en casos d’emergència com la produïda per la Covid 

19 

o Donar d’alta el correu electrònic personal amb domini @escolacorbella.cat  per l’alumnat 

de 3r i introduir‐los a les eines de Google Apps Educació al setembre 
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4. Resum de les propostes i actuacions de millora curs 20‐21 

4.1. Millora de resultats educatius: 

 Àmbit  lingüístic: Continuarem  avançant  en  la dinamització de  la biblioteca  i  el Pla  Literari per 

millorar  la comprensió  lectora del nostre alumnat.  I reforçarem  la sistematització de  l’expressió 

escrita en totes les àrees curriculars i de manera globalitzada i competencial. 

 Àmbit  matemàtic: Consolidarem  la  formació  “Repensem  les  matemàtiques”  avançant  en  la 

programació d’aquest àmbit des de P3 a 6è, coneixent i creant nous materials i organitzant‐los bé. 

 Treball per projectes: Continuarem formant‐nos per a poder aconseguir una major globalització a 

partir del treball per projectes significatius buscant aprofitar  la  inèrcia de  les tasques setmanals 

proposades a tot l’alumnat de l’escola durant el confinament. Vetllarem perquè siguin propostes 

que garanteixin la inclusió. 

 Hores de substitució: Prioritzarem el suport d’expressió oral a l’alumnat d’EI que ho necessiti i de 

donar  suport a  l’alumnat de CI, CM  i CS que  té més dificultats  (prioritzant que el puguin dur a 

terme mestres del propi cicle).  

 Cultura digital del centre: El tancament de centres ha fet evident que cal treballar per una equitat 

digital  real  i que accelerar  l’organització de  l’estructura digital  i els equipaments  tecnològics de 

l’escola ens ajudarà molt en cas d’un nou confinament. 

 Avaluació: Ens proposem acabar de definir  i consensuar  les rúbriques de  l’àmbit matemàtic,  les 

dels àmbits transversals i presentar en claustre la resta de les treballades aquest curs. També ens 

proposem afegir‐ne sistemàticament al finalitzar els projectes. 

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

interactius, les tecnologies, i l’educació emocional conjuntament amb la coeducació.  

 Atenció  a  la  diversitat:  Caldrà  consolidar  els  nous  projectes  inclusius  i  treballar  els  suports 

universals, addicionals i intensius i els DUA per aconseguir una inclusió real de tot l’alumnat. 

 

4.2. Millora de la cohesió social: 

 Assemblees de delegats: Referent a la participació de l’alumnat continuarem amb les assemblees 

de delegats/des d’aula i de centre a E. Primària. 

 Sortides i colònies: Tenim intenció de mantenir‐les però caldrà adequar‐les al nou funcionament 

de l’escola seguint les recomanacions sanitàries vigents el curs 20‐21.  

 Pla d’Acollida: Caldrà revisar‐lo i actualitzar‐lo. 

 Projecte Cardedeu Coeduca: Durem a terme la fase 2 amb tallers sobre la diversitat, valor que 

proposem que sigui un eix de treball pel curs que ve. 
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4.3. Millores davant un nou període de confinament: 

 Cultura digital: Preveure actuacions per garantir l’equitat digital. 

 Pla de Confinament:   Deixar‐lo definit  i  compartir‐lo  amb  les  famílies  a  l’inici de  curs,  sempre  

seguint les instruccions que ens han d’arribar i partint de l’experiència del funcionament d’aquest 

3r trimestre. 
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Resolució d'aprovació 

 

 

 

 

Mireia Geronès i 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 2 de juliol de 2020.  

 

I així ho faig constar 

 

     

 

Mireia Geronès i Montel          Segell del centre     Gemma  Vilaplana  i  Hortensi    

Secretària                 vistiplau de la Directora 

   


