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Els centres públics que han subscrit un acord de corresponsabilitat, que és vigent, han 

d'incloure, en la memòria anual, una memòria avaluadora de l'acord que especifiqui el 

grau d'assoliment dels objectius proposats. El consell escolar supervisa i avalua el 

desenvolupament de la programació anual, en l'àmbit docent i en l'àmbit administratiu, i 

dels resultats que se n'obtenen, que han de quedar recollits en la memòria anual. 

Correspon al claustre de professors dels centres públics avaluar el desenvolupament i els 

resultats dels aspectes educatius de la programació general anual. El director o directora 

ha de promoure processos participatius per avaluar la programació anual i formular 

propostes de millora, i n'ha d'informar la comunitat escolar. 
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2. Valoració dels objectius de millora 

Educació infantil 

1. Vetllar per l’adquisició de materials didàctics i el seu ús 
 

ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLE/S INDICADOR 

Cercar i adquirir 
materials manipulatius 
per al treball de les 
àrees instrumentals i 
els diferents espais 
d’Aprenentatge 

1,5 hores quinzenals de 
dedicació  

 

Equip docent d’infantil 
(organitzat per 
intercicles) 

Llistats de materials 
existents i els de 
nova adquisició dels 
diferents espais i de 
l’àmbit matemàtic 

 
S’han elaborat materials per a les propostes d’espais d’EI. I el llistat de propostes per 

l’àmbit matemàtic amb material específic.  

 

2. Millorar la cultura avaluativa del centre 
 

ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLE/S INDICADOR 

Recollir evidències de 
les activitats dels 
infants en els espais 
d’aprenentatge 

Registre d’observacions,  

Càmera fotogràfica, 
treballs elaborats pels 
alumnes 

 

Equip educatiu 
d’Educació Infantil 

Documentació de les 
observacions i del 
procés d’aprenentatge 
dels alumnes 

Anotar les 
observacions de 
cadascun dels infants 
en els espais en una 
graella, fent atenció a 
l’autonomia, relacions, 
joc lliure (com a 
mínim) 

Graelles d’observació, 
llibretes d’avaluació, 
rúbriques de cada un 
dels espais 

Equip educatiu 
d’Educació Infantil 

Omplir el 100% de les 
graelles d’observació i 
de registre acordades 
en cicle 

Compartir la 
informació recollida 
sobre els espais 
d’aprenentatge amb 
tot/es els/les mestres 
del cicle i contrastar-la 

Espais d’intercanvi 
d’informació 

Equip educatiu 
d’Educació Infantil 

1 reunió de 
coordinació/quinzenal 
(com a mínim) 

Ampliar els informes 
d’avaluació 
quadrimestral, seguint 
els espais creats  

Ítems específics sobre 
els espais 

Equip educatiu 
d’educació Infantil 

Tutors/es 

Referència explícita 
sobre els espais 
d’aprenentatge en els 
informes d’avaluació 

 

S’han confeccionat diferents tipus de graelles d’observació, així com carpetes o llibretes 

dels alumnes. 

L’Equip d’EI ha valorat molt positivament que es fessin aquestes graelles així com la 

necessitat d’omplir-les. 
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3. Unificar metodologies de treball de l’equip docent d’Educació Infantil 
 

ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLE/S INDICADOR 

Debat pedagògic per 
part de l’equip educatiu 
d’Educació Infantil 
sobre els espais 
d’aprenentatge 

Calendari anual 

Material complementari 
per obrir debat 
pedagògic 

Cap d’estudis 

Coordinadora de Cicle 

Acords 
metodològics, 
distribucions d’aules 
i documentació del 
procés 

 

La valoració de l’equip de mestres és positiva ja que han agafat confiança i han consolidat 

aquesta metodologia de treball. 

 

Primària 

1. Vetllar per l’adquisició de materials didàctics i el seu ús 
 

ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLE/S INDICADOR 

Cercar i adquirir 
materials manipulatius 
per al treball de les 
àrees instrumentals i 
pels grups interactius. 

1,5 hores quinzenals de 
dedicació  

 

Equip docent de 
primària (organitzat per 
intercicles) 

Llistats de materials 
existents i els de 
nova adquisició 

 

Valoració: S’han revisat els materials nous del curs passat i n’han adquirit de nous. 

S’han adquirit materials per als grups interactius de matemàtiques i hi ha un llistat de tot el 

material adquirit a cada cicle. Es plantegen necessitats de material específic per a una 

part de les matemàtiques concretes. 

També s’han començat a adequar espais de la comunitat dels mitjans (Kapla, lego, 

biblioteca) que es demana de passar-ho al pis de dalt 
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2. Millorar la cultura avaluativa del centre 
 

ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLE/S INDICADOR 

Sensibilitzar el claustre 
de la necessitat de 
millorar els 
procediments, tipus i 
instruments d’avaluació 
del centre 

Decret 119/2015, de 23 
de juny  

Ordre ENS/164/2016, de 
14 de juny 

1,5h/quinzenals 

Cap d’estudis 

Claustre 

Documents 
obtinguts fruit del 
debat pedagògic  

 

Formar-se en l’ús del 
nou aplicatiu de gestió 
acadèmica  Esfer@ 

Formació interna de 
Centre (FIC) 

Materials de formació 

1,5h/quinzenals 

Cap d’estudis 

Claustre 

Enquesta i major 
domini del programa 
esfer@ 

 

Continuar aplicant les 
proves d’avaluació 
objectiva interna i 
aplicar propostes de 
millora 

Models de proves 

2 temps (octubre i maig) 

Cap d’estudis 

Equip docent de 
primària 

Resultats obtinguts 

Propostes de millora 

Fer seguiment de 
l’alumnat que no 
supera les proves 
d’avaluació diagnòstica 
de 3r i aplicar les 
propostes de millora. 

Llistat d’alumnes que no 
supera les proves. 

 

Propostes de millora 

Cap d’estudis 

 

Equip docent de 
primària 

Resultats obtinguts 

 
 
Des de primària s’ha treballat molt exhaustivament per a la creació d’una carpeta verda o 

estigui estructurat la manera de treballar per projectes, gràcies , en part, per estar a la 

Xarxa de Competències Bàsiques 

 

Actuació: Sensibilitzar el claustre de la necessitat de millorar els procediments, tipus i  

instruments d’avaluació del centre 

Valoració: hi ha una gran conscienciació per tal de millorar els instruments d’avaluació. 

S’han revisat i modificat les rúbriques existents i s’han creat de noves. 

Actuació: Formar-se en l’ús del nou aplicatiu de gestió acadèmica  Esfer@ 

Valoració: Al llarg del curs s’ha treballat  l’informe trimestral, només es posaran 

observacions extenses al 1r i 3r trimestre i en el 2n trimestre només es faran observacions 

en aquells alumnes que no han assolit alguna dimensió o bé hi hagi problemes d’actitud. 

 

Actuació: Continuar aplicant les proves d’avaluació objectiva interna i aplicar propostes 

de millora 

Valoració: Per aquest curs s’han continuat utilitzant les mateixes proves, i s’han buscat i 

organitzat les noves per al proper curs. S’han agafat les CCBB d’educació primària, 

proves d’avaluació, per a tots els cicles de primària (amb més èmfasis a 2n, 4t i 6è) 
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Actuació: Fer seguiment de l’alumnat que no supera les proves d’avaluació diagnòstica 

de 3r i aplicar les propostes de millora. 

Valoració: Aquest curs, com a novetat, s’han eliminat les proves diagnòstiques de 3r tot i 

que a les sessions d’avaluació s’han decidit i acordat els recursos específics per aquells 

alumnes que mostren dificultats en algunes àrees, com pot ser més hores de suport, 

estudi assistit o SEP. 

 
 

3. Treballar el currículum des d’un enfocament competencial 
 
Actuació: Reprendre les sessions de formació interna per a l’equip docent de primària del  

centre. 

Valoració: S’han fet reunions amb l’equip de primària per a establir els acords de centre, 

des de decisions poc rellevants a d’altres més importants, l’objectiu principal és perquè 

quedi registrat i accessible a tots els membres del claustre, són acords consensuats i 

revisables constantment.  

El claustre ho valora molt positivament per la seva implicació, participació i capacitat de 

decisió. 

L’equip d’EI també ho ha treballat des de les reunions setmanals de cicle. 

 

Actuació: Dissenyar les programacions d’àrea d’acord amb l’enfocament competencial 

Valoració: S’ha creat una carpeta “verda” on es contemplen els acords i el disseny de la 

programació és competencial. 

 

Actuació: Iniciar una formació al claustre de primària en l’ús dels materials matemàtics  

adquirits/per adquirir de material Montessori 

Valoració: Aquest curs s’ha fet una formació interna de centre de matemàtica 

manipulativa  Montessori des d’Infantil a Cicle Superior. 

Molts del materials presentats ja s’estan utilitzant a les aules. 
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4. Treballar la resolució de conflictes de manera transversal 
 

 

ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLE/S INDICADOR 

Planificar el projecte de 
convivència (PdC) 
d’acord amb la 
normativa vigent i la 
realitat del centre. 

Resolució 
ENS/585/2017, de 17 de 
març. 

Document marc Projecte 
de convivència i èxit 
educatiu (2017) 

Coordinadora PdC 

Comissió de 
Convivència 

Document Projecte 
de convivència i èxit 
educatiu 

Treballar la resolució 
de conflictes de 
manera dialògica 

Ús de la figura del 
mediador 

Comissió de 
convivència 

Claustre 

Reducció del 
percentatge de 
conflictes 

Casos resolts  

 
Actuació: Planificar el projecte de convivència (PdC) d’acord amb la normativa vigent i la  

realitat del centre. 

 

Valoració: la comissió mixta va treballar el plantejament per a la sensibilització del centre, 

es va fer una enquesta per a tota la comunitat educativa, s’ha passat, però el volum de 

respostes rebudes no és massa significatiu, es repetirà en començar el curs. 

Des de la nova direcció es planteja per al proper curs treballar el model dialògic de 

conflictes, en primer lloc fent el treball de la norma, que es demanarà assessorament a les 

escoles que són CdA. 

 

5.  Posar en marxa l’Aula de ciències 
 

Actuació: Planificar el desplegament curricular per a tot primària per tal de garantir un ús 

de l’aula. 

 

Valoració: L’aula de ciències ja està en marxa, s’ha utilitzat amb regularitat. Manca fer la 

relació d’experiments amb el treball curricular de medi. I un ús més periòdic 

 

 

3. Calendari de reunions i entrevistes amb les famílies 

Reunions. En elles es tractaran temes generals d’organització d’aula i d’escola en 

general.  
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A principi de curs (Setembre-Octubre) es van fer les reunions de P3 a 6è, per nivell. La 

part final es podia anar a les respectives aules per respondre dubtes i veure l’espai dels 

seus fills/es. 

L’Equip Directiu ha assistit a totes, amb la finalitat de presentar-se i fer acompanyament 

del tutor/a, així com un representant del menjador els primers 5 minuts. 

Les famílies han valorat molt positivament la presència de l’Equip directiu i la valoració 

majoritària dels mestres és molt positiva (97%), s’instaurarà per norma a l’escola. 

 

4. Valoració de les activitats escolars complementàries 

Dins i fora de municipi 

 

La valoració de les sortides en general són molt positives. 

Les de dins del municipi es respectaran totes igual, a excepció de les sortides de caire 

temporal (per exemple Cosmocaixa). 

 

Les cases de colònies s’han valorat positivament totes però el grup de P5 vol canviar per 

tal de veure més mercat i fer un altre tipus d’activitat. 

 

5. Famílies a les aules 

Prèvia planificació de les tutores i especialistes, s’han convidat a les famílies a entrar a 

les classes dels seus/seves fills/es  i participar en el desenvolupament d’activitats 

generals i ordinàries que es fan al centre. Aquest curs s’han fet, per nivells, les següents: 

 

● P3: roda de contes, jocs de falda amb música, participació dels espais d'una 

sessió a la setmana. 

● P4: roda de contes, participació dels espais d'una sessió a la setmana. 

● P5: Grups Interactius (GI), participació dels espais d'una sessió a la setmana.  

● 1r: GI, tardes de ciència i experiments, classes obertes d’anglès. 

● 2n: Elaboració dels decorats de teatre, GI, recital de poesia, special guest, classes 

obertes d’anglès. 

● 3r: Mòbils, GI, contes en família, classes obertes d’anglès. 

● 4t: Maquetes, GI 

● 5è: Conferència en català, GI 

● 6è: Conferència en castellà, GI 
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A les sortides dins del municipi, les famílies poden venir voluntàriament a acompanyar el 

grup classe. 

En les festes de l’escola, les famílies poden venir a participar en els diferents tallers, com 

per exemple: la castanyada, el dia de la poesia, la pau, festes de carnaval, confecció de la 

mona, etc. 

Aquest curs s’ha valorat que els voluntaris també puguin acompanyar a les sortides fora 

del municipi per no alterar les especialitats a la resta de l’escola. 

 

6. Projectes i propostes per a la millora de l’èxit educatiu 

Valoració Grups interactius.  

 

VALORACIÓ GRUPS INTERACTIUS 
 

VALORACIÓ PARTICIPACIÓ I DINÀMICA DEL VOLUNTARIAT        
 

 
BONA / MOLT BONA 

         
        A MILLORAR                 

            
      INSUFICIENT 

     
    RECOMANACIONS / 
SUGGERÈNCIES 

La interacció 
amb voluntaris i 
alumnat 
 

L’organització entre 
voluntariat i escola. 
Era bona però 
convé ser més 
previsor 

La borsa de 
voluntaris, ha 
millorat en nombre, 
però sempre es 
creu que és 
insuficient 

 

Es valora la possibilitat 
de fer els GI en 
llengua, si el volum de 
voluntariat ho permet. 
A nivell de claustre es 
planteja i valora la 
possibilitat de fer els 
GI en català 

JUSTIFICACIÓ JUSTIFICACIÓ JUSTIFICACIÓ 

Crea un vincle 
molt positiu 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APORTACIONS DEL VOLUNTARIAT: 

Tenir molt en compte els alumnes que mostren dificultats. De vegades 

desconeixen les mancances de l’alumnat en qüestió, però amb molta cura 

per la privacitat i confidencialitat de les informacions personals. 
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Tertúlies literàries Pedagògiques.  

És una activitat consolidada que cada vegada es realitza amb més fermesa i 

coneixement. 

A cicle inicial s’han canviat alguns títols degut a la dificultat de la lectura i la comprensió 

del llibre. Per al proper curs es tindrà en compte un assessor per a escollir millor. 

 

Ambients d’aprenentatge.  

S’han dotat de materials nous els diferents espais, hi ha graelles d’observació per tal de 

poder avaluar més acuradament cada alumne, donat que els nens i nenes es belluguen 

lliurement pels ambients. 

 

Escola Nova 21.  

S’ha fet la visió de centre a nivell de claustre, famílies i alumnat. I falta transmetre-ho a la 

comunitat educativa, compromís per part del grup impulsor 

Ball parlat de Marcos Vicente.  

Aquest curs s’ha unificat amb un únic grup i segons el nombre de funcions s’anirà 

participant els diferents alumnes implicats. 

La valoració és positiva i tranquil·litza de cara a la sortida del seguici festiu de 

Misericòrdia, donat que és molt al començament de curs i hi havia dificultats per als 

assajos. 

Aquest curs també s’ha col·laborat en l’elaboració d’un calendari benèfic de la Fundació 

Frederic Bara. 

 

Cantània.  

Ha participat l’alumnat de 5è i 6è, per tal de poder instaurar aquesta activitat a 5è i tothom 

hagi pogut gaudir-la. 

La Cantata d’aquest any ha agradat molt tant el tema, Joan Brossa, com la posada en 

escena. 

S’ha fet petició per participar el proper curs. 
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 “L’escacs a l’escola”.  

És molt positiu continuar, el proper curs s’introduirà a P5 una sessió quinzenal amb mig 

grup. 

 

“Coneixement de l’entorn”.  

● P3 Els gegants 

● P4        El bestiari del seguici festiu 

● P5 Els nanos  

● 1r L’entorn de l’escola 

● 2n Parcs 

● 3r La Ciutat. Reus històric: Ajuntament, Palau Bofarull, Centre de lectura i 

arxiu històric 

● 4t Museus i teatres: Salvador Vilaseca, Art i història, del circ, Fortuny, Bartrina 

i Bràvium 

● 5è Monuments i escultures.  

● 6è Modernisme: Ruta modernista, Gaudí Centre, Institut Pere Mata 

 
Natació. “Cap nen sense saber nedar”.  Valoració positiva de l’activitat però es creu que 

els nens són massa grans, seria una activitat ideal per als nens de P5 o 1r.  

S’ha demanat a l’ajuntament la possibilitat de fer el proper curs natació els alumnes de 

primer i segon; així el curs 20-21 només ho farien els alumnes de primer per tal de 

descongestionar les activitats de segon ja que tenen l’obra de teatre, colònies, entre 

d’altres i dificulta l’organització horària, a més que es valora més necessari aprendre a 

nedar en edats més primerenques. 

També es valora que seria bo que els alumnes que van a piscina, haurien de tenir 

una sessió d’una hora d’educació física, en lloc de sessió d’una hora i mitja. 

 

“Espai de comunicació”.  

La nova direcció ha apostat per una millora de la pàgina d’inici de la web del centre, fent-

la més dinàmica, activa i fàcil d’accedir a les informacions més actuals de l’escola. 

Aquest curs, com a novetat, s’han fet uns grups d’alumnes amb la funció de fer de 

reporters i donar a conèixer -a través de diferents notícies- actualitat del centre. 

Aquesta tasca ha estat possible gràcies a un grup de mestres voluntaris de la comissió 

web que han col·laborat en l’edició i publicació de les notícies. 

La resposta per part de l’alumnat ha estat tan positiva que es mantindrà el proper curs 

assignant una hora dins de l’horari per aquest treball. 
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Fins al curs 18/19 s’havia editat una revista de l’escola, la Revistxeta, després d’una 

valoració profunda i parlat amb diferents agents es va decidir deixar d’editar-la per motius 

d’agenda, cost econòmic, efectes mediambientals, predisposició de les famílies/mestres i, 

el més important, no sabíem treure la funcionalitat pedagògica que es mereix. 

 

Hort escolar  a  infantil i primària.  

A infantil es vol donar més continuïtat a l’hort a més de l’assessorament trimestral. 

Es contempla la idea de tenir voluntaris per a tenir cura de l’hort. 

A primària, de moment, es faran les mateixes actuacions que els altres cursos i també 

distribuïts per nivell. 

 

Patis. S’ha de vetllar pel manteniment dels espais creats i, en la mesura del possible, fer 
noves actuacions. 
 

 

7. Atenció a la diversitat 

 
Atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials  

Es prioritza, sempre que sigui possible, l’atenció d’aquest l’alumnat dins del grup-classe, 

però amb la justificació pertinent, s’ha fet fora del grup-classe.  

SEP. Suport escolar personalitzat. S’han organitzat recursos humans per destinar-los 

parcialment a tasques de suport escolar personalitzat. El suport a l'alumnat d’educació 

infantil de quatre i cinc anys es fa dins del seu horari lectiu. A l’alumnat de primària es 

dona en dues opcions diferents: 

● La intervenció de més d’un mestre dins de l’aula per afavorir el seguiment de tot 

l'alumnat. 

● L’ampliació horària. Dos dies a la setmana, per a aquells alumnes que creiem que 

els pot anar bé. El grup d'alumnes que reben aquest suport són els dels cicle inicial 

i cicle superior de l’educació primària. Els mestres que donen aquest suport  

formen part de l’equip docent i juntament  amb el seu tutor/a dissenyen la 

programació i participen en la seva avaluació.  

 

Estudi assistit. La major part del pressupost del PEE (Pla Educatiu d’Entorn) de la ciutat 

de Reus, es destina a contribuir a millorar l’èxit educatiu d’escoles i instituts, mitjançant 
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aquesta activitat. Envia a les escoles monitoratge per a impartir aquest suport. 

Aquest servei s’ha dut a terme amb l’alumnat de 3r i 4t els dimecres de 12 a 13 h. 

L’inici de curs fou una mica caòtic al canvi continuat dels monitors, després de resoldre 

aquest incident, s’ha dut a terme amb normalitat l’activitat i la valoració ha estat positiva i 

profitosa per la coordinació que s’ha fet entre ajuntament i escola. 

 
8. Consell escolar 

Aquest curs s’han renovat 2 membres del sector pares i 3 membres del sector mestres. 

S’han fet les reunions establertes per normativa i s’ha donat resposta i consens en els 

temes tractats  

 
9. Consell d’alumnes 

El Consell d´alumnes  s’ha reunit amb una periodicitat d’un cop al mes, tot i que el darrer 

trimestre no es va seguir i només en van fer una. És una proposta molt valorada per a 

l’alumnat i que esperen amb ganes per poder manifestar les seves inquietuds, així com 

donar resposta a les necessitats, resolució i continuïtat als temes treballats ja sigui a l’aula 

i després exposats al consell d’alumnes. 

Queda molt palès la necessitat de treballar més la resolució de conflictes i l’ús del material 

del pati, perquè era un tema recurrent en els diferents consells.  

 

10. CAD. Comissió d'atenció a la diversitat.  

S’ha iniciat una memòria dels casos d’EE del centre amb el seguiment, suports i 

derivacions, si n’hi ha. L’objectiu principal és per tenir accés i coneixement dels alumnes 

al llarg de tota l’escolarització. 

A més a més, l’equip de mestres d’EE juntament amb la directora, s’han reunit amb certa 

periodicitat per a establir una CAD interna per tal de donar resposta i priorització dels 

possibles casos, en general s’ha valorat com una mesura positiva i útil i que continuarà el 

proper curs. 

Han millorat les demandes i el seguiment dels cursos més petits, així com també s’ha fet 

un treball específic, a partir de tercer de primària, de l’alumnat que té diagnosticada 

dislèxia. 

 

11. Avaluació. Resum de les competències bàsiques de 6è. 

Es poden consultar al centre per la privacitat de les dades de l’alumnat. 

 

 

 


