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FULL DE SEGUIMENT I MEMÒRIA DE LA COORDINACIÓ PRIMÀRIA – SECUNDÀRIA 

Zona vinculació Montbui          Curs:    2018 - 2019 

 

Data de la sessió Aspectes tractats  i idees principals sorgides a la sessió / Documentació elaborada Data, temes propera reunió i 
assistents 

6-11-2018 Primera reunió a l’institut . Aquest fet (trobar-nos a l’institut)  i la presència de l’inspector (que 
és present a l’inici de la reunió) són novetat aquest curs . 
 
A l’ordre del dia tenim:  
 

- revisió dels acords del curs anterior i proposta de temes a tractar. 
 

Comentem que l’institut ha començat a treballar aquests curs a primer d’ESO amb chromebooks. 
Tot l’alumnat de primer té en propietat un ordinador, i els llibres són llicències de llibres digitals. 
Recordem que a finals del curs anterior, l’escola Garcia Lorca també va comentar que ells farien 
el curs 18-19 una compra de Chromebooks per l’alumnat. Per això, considerem que algun tipus 
de coordinació a nivell de la competència digital seria convenient.  
 
A continuació, la cap del departament d’orientació de l’institut presenta a la comissió la proposta 
d’utilitzar una graella per fer el traspàs d’informació a final de curs dels alumnes que vindran a 
l’institut. Així la reunió de traspàs podria ser més productiva.  
 
Informem a la comissió que l’institut està fent la formació de “Model competencial orientador”, 
concretament aquest curs estem en la fase o nivell 2. Algunes de les actuacions que ens vam 
comprometre a incorporar estan relacionades amb alumnat de primària. De fet, a finals del curs 
passat es va demanar als alumnes de 6è que redactessin una carta explicant com eren ells i com 
es sentien davant de la nova etapa que començarien: il·lusions, temors, expectatives… Doncs, 
aquesta carta ha estat utilitzada en una de les activitats que es van fer durant els dos primers 
dies d’adaptació al centre. 
 
Aquest curs proposem continuar  definint activitats conjuntes amb l’alumnat de primària.  
Acordem crear una UNITAT D’EQUIP on centralitzarem tots els documents relacionats amb la 
comissió.  
 
 
 

 

Coordinació primària-secundària Document 05: Full de seguiment i memòria 
 



Inspecció d’Educació (Anoia) Seguiment de l’activitat i memòria final 

Les dates de les properes trobades són les següents:  
6-11-2018 .Primera reunió. Acordar  els temes a tractar 
 
17-1-2019  Traspàs resultats primera avaluació dels alumnes de 1r d’ESO. 
A les 9h vindrà l’escola Gaudí,  
a les 9:45 Garcia Lorca i  
a les 10:30 Montbou. 
Prèviament enviarem les actes de la primera avaluació perquè els tutors de 6è del curs passat 
puguin estudiar-les i fer-ne una valoració.  
 
 
14-3-2019  Utilitzant la graella que ha elaborat el departament d’orientació, fer una primera 
aproximació a la diversitat del curs 2019-2020. No ho farem totes les escoles juntes. En primer 
lloc vindrà a les 9 el Montbou, a les 9:30 l’escola Gaudí i a les 10:30 el Garcia Lorca.  
                  Revisió servei comunitari i estudi assistit. La coordinadora CLIC s’incorporarà a la 
reunió entre les 9:30 i les 10:30 per fer la revisió de les escoles Gaudí i Garcia Lorca, que és on 
tenim alumnes fent servei.  
                  Planificació portes obertes ? 
                  Portar informes d’avaluació de les diferents escoles i institut.  
 
23-5-2019   Tancament del curs i dels temes que tenìem pendents de treballar.  
 
30-5-2019  traspàs informació futurs alumnes de primer d’ESO. Hem acordat que 
de 9 a 10:30 anirem a l’escola Garcia Lorca, 
de 11 a 12:30 anirem a l’escola Gaudí i  
a partir de les 12:30 anirem al Montbou.  
 
Acordem finalment que els temes que treballarem aquest curs seran :  

1. Continuïtat del servei comunitari a les escoles: aprenentatge i servei  
2. Anàlisi de resultats de la primera avaluació.  
3. Preparació de la jornada de Portes Obertes amb activitats vinculades al Model 

competencial orientador.  
4. Crearem una graella  compartida amb les necessitats DIGITALS que tenim des de 

L’INSTITUT. Aquesta graella serà elaborada per la nostra comissió TAC i intentarem 
tenir-la compartida a finals de desembre .  

5. Revisar i complimentar les dades de la graella de traspàs de final de curs. Començar a 
omplir per fer la previsió de diversitat del curs 2019-2020.  

6. Deures estiu, sortides que es fan a cicle superior (5è i 6è de les escoles per no repetir a 
primer d’ESO), lectures obligatòries.  
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7. els temes digital, traspàs d’informació i model competencial orientador (estem a la fase o 
nivell 2 del curs de formació ).  

graella psico. 
graella digital amb les necessitats del centre.  
Creem una unitat d’equip.  
 

   

   

   

 
 
RESUM FINAL 
 

Acords més significatius del curs 2018-2019 
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Aspectes a millorar pel proper curs 2019-2020 
 
 
 
 
 
 
 

Propostes de temes a treballar el proper curs 2019-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observacions 
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