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1. Presentació 
 

 

Aquesta memòria avaluativa del curs 2018-2019 ha estat presentada, valorada 
i aprovada en la sessió de Claustre celebrada  el dia 28 de juny de 2019. 
També ha estat avaluada i aprovada en la sessió de Consell Escolar celebrada 
el dia 28 de juny. 
 
 
Les valoracions s’han fet a partir de les sessions de reunions per cicle, de 
claustre, de les valoracions de les diferents activitats  i de les propostes que ha 
fet arribar el professorat. 
 
 
Ha estat valorada per l’Equip Directiu i el Professorat. 
 
 
 
 
A Ponts, 28 de juny de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
2. PROFESSORAT    CURS 2018-2019 
 
 
Directora: Anna Marsol Ballarà 
Secretària: Josefa Vidal Bertran 
Cap d’Estudis: Marc Albets Feliu 
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Montserrat Simó Betriu 
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3. CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE 
 
Equip Directiu    Anna Marsol Ballarà 
      Josefa Vidal Bertran 
      Marc Albets Feliu 
 
Sector Professorat    Ramona Coma Gaset 

M. Àngels Escolà Solé 
Jordi Lluch Codina 

        Montserrat Pallerola Panós 
      Ivet Solé Ribó 
       
       
Sector mares i pares   Susana Alonso Sánchez 
      Núria Solé Solé 
      Tània Tàpies Puig 
      Mariska Vossen 
       
 
       
Sector AMPA    Elena Clar Ferragut 
 
 
Sector Ajuntament    Alba Basomba Gili 
 
Sector  personal no docent  Elisabet Nolla Vilagrasa 
 
 
 
 
 
4. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE 
 
Nombre de professors/res   23 
 
Alumnes escolaritzats           262 
 
 
 
Alumnat de transport: 
 Línia 1: Ribelles         4 
 Línia 2: La Santa         8 
 Línia 3: Cabanabona        2 
 Línia 4: Oliola         2 
Alumnat amb transport individual         0 
Alumnat usuari de menjador escolar                              115 
Alumnat amb beca de menjador (Benestar Social)                         22 
 
 
 



5. VALORACIÓ I ANÀLISI DE L’EVOLUCIÓ DEL RENDIMENT ACA DÈMIC 
DE L’ALUMNAT DURANT EL CURS. 
 
5.1. COMPETÈNCIES BÀSIQUES  
 
 
Dades a destacar del curs 2018-2019: 
 
 
 
 
-En la competència lingüística de llengua catalana hi ha un 23% amb nivell baix 
i un 77% que supera les proves amb mitjà-baix, mitjà-alt i alt. 
En comprensió oral hi ha un 15% amb nivell baix i un 85% que supera les 
proves amb mitjà-baix, mitjà-alt i alt 
En comprensió lectora amb nivell baix 19% i un 81% que supera les proves 
amb mitjà-baix, mitjà-alt i alt. 
En expressió escrita 23% amb nivell baix i un 77% que supera les proves amb 
mitjà-baix, mitjà-alt i alt. 
 
-En la competència lingüística de llengua castellana hi ha amb nivell baix un 
31% i un 69% que supera les proves amb mitjà-baix, mitjà-alt i alt. 
En comprensió oral hi ha un 23% amb nivell baix i un 77% que supera les 
proves amb mitjà-baix, mitjà-alt i alt. 
En comprensió lectora un 27% amb nivell baix i un 73% que supera les proves 
amb mitjà-baix, mitjà-alt i alt. 
En expressió escrita un 19% amb nivell baix i un 81% que supera les proves 
amb mitjà-baix, mitjà-alt i alt. 
 
-En competència lingüística en llengua anglesa hi ha un 31% amb nivell baix i 
un 69% que supera les proves amb mitjà-baix, mitjà-alt i alt. 
En comprensió oral un 31% amb nivell baix i un 69% que supera les proves 
amb mitjà-baix, mitjà-alt i alt. 
En comprensió lectora un 35% amb nivell baix i un 65% que supera les proves 
amb mitjà-baix, mitjà-alt i alt. 
En expressió escrita un 31% amb nivell baix i un 69% que supera les proves 
amb mitjà-baix, mitjà-alt i alt. 
 
-En competència matemàtica hi ha un 23% amb nivell baix i un 77% que supera 
les proves amb mitjà-baix, mitjà-alt i alt. 
En numeració i càlcul hi ha un 15% amb nivell baix i un 85% que supera les 
proves amb mitjà-baix, mitjà-alt i alt. 
En espai, mesura i representació gràfica de dades un 19% amb nivell baix i un 
81% que supera les proves amb mitjà-baix, mitjà-alt i alt. 
En relacions i canvi un 23% amb nivell baix i un 77% que supera les proves 
amb mitjà-baix, mitjà-alt i alt. 
 
- En competència associada a l’àrea de coneixement del medi natural HI ha un 
15% amb nivell baix i un 85% que supera les proves amb nivell mitjà-baix, 
mitjà-alt i alt 



En explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant 
coneixements científics i tecnològics hi ha un 12% amb nivell baix i un 88% que 
supera les proves amb nivell mitjà-baix, mitjà-alt i alt. 
En reconèixer els aspectes principals de la investigació científica hi ha un 19% 
amb nivell baix i un 81% que supera les proves amb nivell mitjà-baix, mitjà-alt i 
alt. 
En interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en 
forma de dades i proves HI ha un 27% amb nivell baix i un 73% que supera les 
proves amb nivell mitjà-baix, mitjà-alt i alt. 
 
 
 
 
Propostes de millora:  
 
 
Continuar treballant adaptant-nos a  les dificultats de l’alumnat, no solament  
del que fa sisè que ara passa a l’Institut.  
Cada grup és diferent i té les seves característiques i peculiaritats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
6. OBJECTIUS A ASSOLIR EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC  (inclo sos en el 
projecte de direcció)  
 
OBJECTIU ESTRATÈGIC 1 
Millorar els resultats educatius 

 
OBJECTIUS ACTUACIONS 

1. Millorar en tots els aspectes 
de les llengües. 

-Fer desdoblaments a l’àrea de llengua 
catalana en la sessió d’Educació 
Física.(exceptuant 6è) 
 
-Realització de l’acompanyament lector entre 
l’alumnat  de Primària del centre. 
 
- 3r Any “Ara escric” (estratègies a 
CI: a EC i taller: exp. escrita, redaccions 
quinzenals. A CM i CS: Taller d’expressió 
escrita i redaccions  setmanals. 
 
- Aplicació del Pla Lector 
 
-Continuar amb la biblioteca d’aula 

 
1.a) El desdoblament en l’àrea de ll. catalana combinant amb Educació Física    

s’ha aplicat durant tot el curs, exceptuant quan ha faltat un mestre/a. Les  
substitucions es treuen d’aquests desdoblaments i de les hores de reforç 
del professorat. 

 
        Es proposa continuar el curs vinent (sempre que sigui possible i encara     
        que sigui en una altra àrea),  i mirar la   possibilitat de desdoblar en altres  
        àrees en lloc de reforçar dins l’aula. 
 
1.b) L’acompanyament lector que es fa a l’educació primària s’ha aplicat durant  
       tot el curs. La valoració de la feina feta és molt elevada. 
 
1.c) “Ara Escric” 
       S’ha fet el curs de formació i s’ha elaborat el pla de treball que es portarà a   
       terme el proper curs. S’han fer redaccions setmanals a 2n i CM.  A CS   
       expressions escrites i redaccions setmanals. 
 
1.d) El Pla lector  
       S’ha portat a la pràctica el Pla lector elaborat el curs passat. 
 
1.e) Es continua treballant la biblioteca d’aula a la mitja hora de lectura diària  
        que es fa. L’alumnat de cicle superior porta llibres de casa. 
 
 



 
 
 
INDICADORS 
 

- 90% de percentatge de desdoblaments respecte als programats:  
resultat 90% 

- Índex d’aprovats en llengua catalana: resultat per cursos  
1r:  88%   2n: 90   3r: 95%  4t: 84%  5è: 98%    6è: 88% 

- 90% de percentatge de sessions realitzades d’acompanyament lector: 
resultat 90% 

- Grau de satisfacció del professorat i de l’alumnat:  
resultat 90% 

- 75% d’alumnat que supera la competència en expressió escrita 
(cat/cast) en CB:  
Resultat  78-70 

- 90% de percentatge d’aplicació del Pla Lector:  
resultat 100 % 

- 90% d’activitats realitzades en biblioteca d’aula:  
resultat 90% 

 
2. Integrar el suport dins la 
dinàmica del currículum 
ordinari. 
 
 

- Es faran tallers de llengua i matemàtiques 
durant el curs. I plàstica al segon trimestre. 
 
- Donar suport a l’alumnat amb dificultats en 
àrees instrumentals.(Desdoblaments flexibles 
a 6è) 
 
- Aplicar criteris d’organització, actuació i 
intervenció amb els diferents alumnes amb 
NEE 
 

 
 
 
2.a) Els tallers de llengua i matemàtiques s’han fet durant el curs a tota la  

primària. La valoració de la feina feta és molt elevada. Es proposa 
continuar el curs vinent. 
El taller de plàstica es fa una vegada durant el segon trimestre i està 
relacionat amb la confecció de la disfressa que l’alumnat porta en la Rua 
de Carnaval del poble de Ponts (exceptuant CI). Es proposa continuar el 
curs vinent. 

 
2.b) S’han fet desdoblaments flexibles a les àrees de llengua i matemàtiques.  
       S’ha fet amb l’alumnat que mostra especial dificultat en cadascuna de les  
       àrees. El curs vinent es mirarà de fer el mateix al grup de 2n.  
       (desdoblaments) 
 
2.c) A causa dels canvis legislatius que afecten a l’alumnat d’Educació Especial  
       s’han aplicat aquests criteris, però manca revisar-los i adaptar-los a la nova  



       normativa. S’ha demanat un assessorament en aquests sentit: Equip RAI 
 
INDICADORS 

- 90% de percentatge de sessions de tallers realitzades: resultat 90%   
- Grau de satisfacció del professorat i l’alumnat: resultat  97% 
- 90% de suports de desdoblaments realitzats. Resultats 90% 
- 100% aplicació de criteris d’organització, actuació i intervenció amb 

alumnat NEE.  
Resultats: 90% 

 
3.Continuar amb el projecte 
d’aplicació de la llengua 
anglesa des d’Infantil a tot 
l’alumnat de primària. 

-Les/Els especialistes en llengua anglesa 
impartiran l’àrea afavorint l’aprenentatge de 
l’expressió i la comprensió. 
 
-30 minuts de lectura setmanal en anglès a 
5è i 6è 
 
-Realitzar l’àrea de plàstica en anglès a tota 
la primària. 
 
- Fer algunes activitats en llengua anglesa 
dins les àrees de EF i Música. 
 
-Realitzar sessions de 30 minuts setmanals a 
cada grup d’EI.  

 
3.a) S’ha incidit en aquests dos aspectes. El proper curs igual. 
 
3.b) S’han fet setmanalment les estones de lectura en llengua anglesa a 5è i a 
6è. Es veu positiu de continuar. 
 
3.c) Plàstica en anglès. També es preveu continuar. 
 
3.e) S’han fet algunes activitats en llengua anglesa a les àrees de Música i EF. 
Igual que altres cursos també tindrà continuïtat. 
 
3.f) S’han fet sessions de 30 minuts setmanals a EI en llengua anglesa. També 
continuarem. 
 
INDICADORS 
- Resultats en anglès de les CB: 66% assolit en comprensió i 70% en expressió 
 
-S’han fet activitats d’expressió i comprensió. 
 
- 15% de percentatge d’activitats realitzades en aquesta llengua en EF i 
Música:  
resultats15% 
 
- 90% de percentatge d’activitats realitzades a EI :  

resultat 90% 



 
- Grau de satisfacció del professorat: resultat 95% 
 
 
4.Continuar afavorint l’ús de la 
informàtica a l’ensenyament. 

-A EI sessió setmanal a l’aula d’informàtica. 
Es treballaran diferents programes educatius. 
 
-Utilització dels recursos informàtics a les 
activitats diàries del currículum, sobretot a 2n 
i 3r cicle de Primària. 
 
-Aplicar el Pla TAC. 
 
-Utilitzar al màxim els ordinadors de l’aula  
potenciant l’ús de les TIC/PDI com a eines 
expositives per part de l’alumnat. 
 
-Actualització de blocs cada dos mesos. 
 

 
4.a) Treball de diferents programes educatius en les sessions setmanals 
d’informàtica a EI. Es continuarà en la mateixa tònica. 
 
4.b) Recursos informàtics treballats en les diferents àrees i els llibres digitals en 
pràcticament tots els cursos.  També hi haurà continuïtat. 
 
4.c) S’està aplicant el Pla Tac. Seguirem amb l’aplicació. 
 
4.d) Ús de les TIC/PDI a totes les aules en les diferents àrees. Seguirem amb 
l’aplicació. 
 
4.e) Cada dos mesos renovar la informació dels blocs. Es continuarà en la 
mateixa periodicitat. 
 
INDICADORS 
-90% de percentatge d’activitats d’informàtica realitzades 
  Resultat. 90% 
 
-Grau de satisfacció del professorat: resultat 70% 
 
-50% d’utilització de les pissarres digitals de l’aula: resultat 50% 
 
- 30% d’activitats a l’aula realitzades amb ordinador: 30% 
 
- 90% indicadors actuacions previstes en el Pla TAC  
  Resultat: 100%  
 
- Valoració de la implementació del Pla TAC  
  Resultat: positiu 
 



 
 
Cohesió social. 
 
1.Afavorir la coordinació en 
tots els nivells. 

-Reunions setmanals amb el professorat, i 
quinzenals de coordinació entre coordinadores 
i Equip Directiu. 
 
-Reunions trimestrals de cicle pedagògic. 
 
-Participar en l’acord de coresponsabilitat. 
 
-Reunions de coordinació amb l’IES i la Llar 
d’Infants del poble. 
 
-Formalitzar les tutories, dues com a mínim, 
durant el curs escolar amb les famílies deixant 
per escrits els acords, observacions i 
comentaris que es fan en aquestes reunions. 
 
-Reunió intercicles anualment com a mínim 
 

 
1.a) Es programen durant el curs reunions setmanals amb el professorat de 
cada cicle i una quinzenal entre les coordinadores i l’Equip Directiu. Va bé 
aquesta organització. 
 
1.b) Cada trimestre s’ha fet una reunió trimestral de caire pedagògic: 1r T 
Explicació sobre fotografies i drets d’imatge. Funcionament del Drive, 2n T EI: 
sobre ambients. Primària: curs Ara Escric  3r T xerrada sobre el curs que s’ha 
fet al centre. Es veurà quins temes es proposen per al curs vinent. 
 
1.c) Continuem participant en un acord de coresponsabilitat. El dia 5 de juliol es 
farà el retiment de comptes amb els SSTT. El curs vinent serà l’últim d’aquest 
acord. 
 
1.d) A final de curs fem una reunió de traspàs d’informació de l’Escola amb 
l’Institut, parlant sobre l’alumnat de sisè del centre que passarà a l’Institut al 
setembre. També a final de curs anem a la Llar d’Infants on ens fan el traspàs 
d’informació de l’alumnat que al setembre començaran P3 a la nostra Escola. 
Continuarem la mateixa organització. 
 
1.e) El professorat fa dues entrevistes com a mínim durant el curs amb les 
famílies. Això queda recollit per escrit. 
 
1.f) Hem fet una reunió intercicle durant el curs, a començament de curs. 
 
 
INDICADORS 
- 90% de percentatge de reunions realitzades entre el professorat: resultat 95% 



- 90% de percentatge de reunions realitzades de cicle pedagògic: resultat 100% 
- Resultats i valoracions de l’acord: recollits a l’acord de coresponsabilitat 
- 100% de percentatge de reunions realitzades: resultat 100% 
- 95% de  famílies que van a les tutories: resultat 95% 
-100% d’execució: resultat 100% 
 
2. Potenciar la cohesió de 
l’alumnat. 
 
 

- Fer activitats conjuntes per grups entre les 
classes del mateix nivell a medi a 4t i 5è 
 
- Acabar el Projecte de Convivència 
 
- Projecte FER.CAT a 5è 

 
2.a)S’han fet activitats conjuntes en grups de classes del mateix nivell: tallers, 
religió (4t), medi (1r i 2n trimestre a 4t), EF. A 5è s’ha fet en activitats puntuals 
durant el curs. 
 
2.b): S’havia d’haver acabat, però ens ha ocupat tot el curs la formació “Ara 
escric” (últim curs) Prosseguirem el curs vinent. 
 
2.c) FER.CAT a 5è: Projecte de emprenedoria que s’ha fet durant el curs i es 
va presentar a la Fira FER que es va fer a Balaguer. Es considera molt positiu 
per a l’alumnat. 
 
 
INDICADORS 
- 90% de percentatge de desdoblaments respecte als programats: resultat 90% 
- Valoració del professorat i l’alumnat de les activitats conjuntes entre el mateix 
nivell: positiva 
-70% revisat: resultat 25% revisat 
-100% actuació: resultat 100% 
 
 
3.Continuar amb el procés de 
col·laboració amb les entitats 
del poble i l’AMPA 

-Sortides i activitats 
 
-Piragüisme a CM i CS 
Activitats extraescolars realitzades per l’AMPA 
de l’Escola 
 
-Vetllar per la col·laboració i relació propera 
amb l’AMPA 

 
3.a) Al final de la memòria hi ha les valoracions fetes per cada cicle sobre 
sortides i activitats realitzades pel centre. 
 
3.b) S’ha fet piragüisme des de tercer fins a sisè per tal de fer un petit tast 
d’aquest esport que tanta arrel té al poble. 
 
3.c) S’ha fomentat la col·laboració entre AMPA i Escola. 
 



 
 
INDICADORS 
90% d’activitats realitzades: resultat 90% 
 
 
4.Socialització de llibres de 
text a CM i CS i lectura a P5. 

-Continuar amb la socialització de llibres de 
text iniciada altres cursos. 
 

 
4.a) S’ha pogut continuar amb la socialització de llibres de text que fa anys que 
tenim engegada. 
 
INDICADORS 
- 100% de socialització a tot l’alumnat de CM i CS en totes les àrees. 
 
 
 
5.Potenciar i facilitar la 
participació de l’alumnat a les 
activitats del centre. 
 
 
 

-Realització d’acompanyament lector entre 
l’alumnat del centre, des de 1r fins a 6è. 
 
-Festes i jornades culturals 
 
-Fomentar l’aprenentatge cooperatiu en tots 
els cicles, especialment en l’àrea de medi. 
 
-Potenciar la neteja i el reciclatge al pati. 
 
-Continuar amb l’edició de la revista escolar 
“La Mosca”. 

 
5.a)  S’ha realitzat l’activitat de l’acompanyament lector entre l’alumnat de 1r 
fins a 6è. Es proposa per al curs vinent. 
 
5.b) Les festes i les Jornades culturals es programen pensant en tots els nivells 
escolars del centre. També tindran continuïtat. 
 
5.c) Es treballa en grup en diferents activitats i àrees per tal de promoure 
l’aprenentatge cooperatiu. Cal incentivar-ho cada vegada més. 
 
5.d) Com cada curs es continua incidint en el reciclatge en l’espai del pati. 
Continuar en la mateixa tònica. 
 
5.e) “La Mosca” és la revista escolar que s’elabora a partir de textos i activitats 
de l’alumnat de l’Escola. Continuar amb l’edició trimestral. 
 
 
 



 
 
INDICADORS 
-Valoració del professorat i l’alumnat de l’acompanyament lector: força positiva 
-Valoracions de cada activitat: es fan individualment 
-Valoració dels resultats en l’àrea de medi: positiu, variant segons el nivell. 
- Valoració de l’alumnat i el professorat del reciclatge a l’hora de l’esbarjo: cal 
millorar 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ANÀLISI DE L'ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CURS 
 
 
- Les propostes del curs s’han debatut per cicles. 
- Les substitucions han funcionat amb regularitat. 
- L’organització dels espais també ha estat bona. 
- S’ha fet desdoblaments de l’alumnat en l’àrea de català combinant amb 
Educació Física, exceptuant  6è. 
- Les reunions mensuals de Claustre s’han acomplert, igual que les 
reunions de les coordinadores amb l’Equip Directiu i les reunions pedagògiques 
trimestrals. 
- Tant les comissions de la Diversitat com les juntes d’avaluació han 
complert amb el calendari previst. 
- Hem complert bastant totes les comissions d’informàtica previstes durant 
el curs. 
- El primer trimestre es va fer un simulacre de sortida d’emergència al 
centre. 
- Es fan valoracions de totes les activitats que es fan. 
- S’han fet tallers a tots els cicles de primària 
- El menjador l’ha portat l’empresa COMERTEL. 
- S’ha fet SEP a 2n curs de primària dilluns, dimecres i divendres en 
sessions de 30 minuts. SEP a 4t dilluns i divendres en sessions de tres quarts 
d’hora. SEP a 6è dilluns i  divendres en sessions de tres quarts d’hora. 
- S’ha fet formació del professorat  sobre “Ara escric” 
- S’ha fet el traspàs corresponent amb la Llar d’Infants i l’Institut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. PROJECTES I PLANS DE CENTRE 
 
8.1.Documents institucionals 
 
8.1.1. Plans d'actuació anual 
 
- Projecte lingüístic de centre. Aprovat l'any 2013, revisat aquest curs 
 
- Formació del professorat: S'ha fet formació sobre “Ara escric” amb 
assessorament LIC dels serveis educatius. 
   
- Sessions d'avaluació i resultats de les avaluacions (ANNEX 6) 
 
 
8.1.2. Projectes institucionals 

 
- Projecte educatiu de centre: Aprovat el curs 2013-2014 
 
- NOFs: Aprovat l'any 2011 
 
- Acollida a l'alumnat nouvingut: 2012-2013 
 
- Projecte lingüístic de centre: Aprovat el curs 2012-2013 
 
- Pla de funcionament del menjador escolar: 2007-2008 
 
- Pla de Convivència: Aprovat el curs 2014-2015. Ara en procés de 
renovació. 
 
-Pla TAC: Aprovat el curs 2013-2014 i renovat el curs 2017-2018 
 
-Document TAC d’acollida de professorat nouvingut: aprovat el curs 
2016-2017. 
 
-Criteris d’avaluació: aprovat el curs 2016-2017 
 
-Criteris d’utilització de material: aprovat el curs 2014-2015 

 
 
8.2. Plans específics de centre 
 
- Impuls a la lectura: Iniciat el curs 2013-2014. 
 
- Ara Escric : L’Escola ha participat en aquest projecte de formació 
durant 3 anys. 
   
- Acompanyament lector: es fa cada curs. 
 
- Projecte de emprenedoria rural FER 



 
9. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES .  
 
 

SORTIDES, COLÒNIES I ACTIVITATS 
 

Educació Infantil: Valoració positiva 
 

• Castanyada 
• Caga Tió 
• Nadales a La Sala 
• Dia de la Pau 
• Rua de Carnaval 
• Jornades Culturals 
• Colònies 
• Sortida al Zoo 

 
 

Cicle Inicial: Valoració positiva 
 

• Fira de Màgia a Montgai 
• Castanyada  
• Visita al Parc de Bombers de Ponts 
• Caga Tió 
• Nadales a La Sala 
• Dia de la Pau 
• Dijous Gras 
• Rua de Carnaval  
• Jornades culturals 
• Visita a la Caserna dels mossos d’Esquadra 
• Colònies 

 
Cicle Mitjà: Valoració positiva 

 
• Fira de Màgia a Montgai 
•  Visita Cúpula “Gustum” 
•  Colònia Vidal i Món Sant Benet 
• Castanyada 
• Nadales a La Sala 
• Dia de la Pau 
• Dijous Gras 
• Rua de Carnaval 
• Aquàrium de Barcelona 
• Jornades culturals 
• Colònies 
• Piragüisme 

 
 



Cicle Superior 
 

- Visita Cúpula “Gustum” 
• Castanyada 
• Capellades 
• Àger 
• Nadales a La Sala 
• Dia de la Pau 
• Dijous Gras 
• Rua de Carnaval 
• Jornades culturals 
• Colònies  
• Piragüisme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
10. AVALUACIÓ DE L'ELABORACIÓ DELS DOCUMENTS DE 
PLANIFICACIÓ CURRICULAR. 
 
Al començament de curs cada mestre/a entrega al Cap d'Estudis  la seva 
planificació curricular anual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. VALORACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ I APORTACIÓ DE LA 
COMUNITAT EDUCATIVA 
 
Força positiva la participació de diferents entitats del poble dins l'Escola i a la 
inversa. 
 
 
 
 
12. VALORACIÓ DE L'EQUIP HUMÀ I DE L'ÚS DELS 
RECURSOS MATERIALS.  
 
 
Els recursos són els que són, però intentem treure'n el màxim profit. Hem 
destinat un apartat important de diners a preparar el projecte d’ambients a EI. 
L’AMPA també ha fet un esforç econòmic i baixarà el sostre del menjador per 
evitar el soroll. 
Es valora positivament l'equip humà que desenvolupa la seva tasca a l'Escola. 

 
 
 


