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I. INTRODUCCIÓ 

 
La Memòria Anual recull el balanç i la valoració dels fets educatius i de la vida organitzativa 

escolar que s'han produït al llarg del curs.  

Respon a quatre àmbits: pedagògic, organitzatiu, relacional i administratiu-econòmic, que es 

desprenen del Projecte Educatiu de la ZER, dels projectes de Direcció de les dues escoles i de 

ZER i de la Programació General Anual.  

Ha estat elaborada per l’Equip Directiu, comptant amb les aportacions de tota la comunitat 

educativa amb la voluntat d’avaluar i reflexionar fins a quin punt s’han aconseguit les 

intencions i compromisos que es van plantejar a principi de curs, i proposar millores que 

serviran de plataforma de sortida per a la realització de la futura Programació General Anual. 

 

 

 

II. ORGANITZACIÓ DE LA ZER 

 

VALORACIONS PROPOSTES DE MILLORA 

Horari del centre 

La supressió de la sisena hora ens ha 

permès equiparar-nos a la resta d’escoles 

de la Ribera, ha facilitat l’accés dels 

alumnes a les activitats extraescolars i 

considerem que s’ha reduït el neguit i el 

cansament de l’alumnat, sobretot el 

d’educació infantil. 

També ens ha permès tenir més moments 

de trobada i coordinació entre l'equip 

docent. 

Es valora positivament  l´horari destinat al 

SEP: els dilluns i  els dimarts de 12:40 a 

13:00h. 

Degut al confinament l’activitat del SEP del 

tercer trimestre ha quedat suspesa. 

A l’escola Sant Agustí, durant el primer 

trimestre del curs vinent es continuarà amb 

el mateix alumnat i amb els mateixos 

continguts a reforçar.  

L’escola 1 d’Abril realitzarà el SEP seguint 

les  mateixes directrius que es van aprovar a 

ZER el curs 19-20: 

1r trimestre: CI 

2n trimestre: CS 

3r trimestre: CM 

Òrgans unipersonals 

ZER: Valorem molt positivament el fet que 

l’equip directiu s’hagi pogut reunir en 

la mateixa franja horària. Es 

continuaran reservant els dimecres al 

matí perquè les reunions amb les 

Continuar amb les reunions setmanals del 

Consell de direcció de ZER els dimecres pel 

matí. 

Pel curs vinent es valorarà la possibilitat de 

realitzar les reunions mitjançant 



 

MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2019 - 2020 

 

3 
 

direccions dels altres centres seran 

aquest dia. Considerem força 

fructíferes les  reunions que s'han 

pogut fer de manera conjunta amb tot 

el consell de direcció i encara més les 

que s’han dut a terme durant el 

període de confinament per 

videoconferències.  

videoconferències. 

 

 

Òrgans col·legiats 

L’horari dels òrgans col·legiats ha estat 

adequat. 

 

Procurar continuar coincidir, almenys una 

hora de reunió setmanal, tots els membres 

del Consell de Direcció amb la secretària de 

l’escola de RR . 

Tenir en compte els dies de reunions de 

l’equip directiu i dels diferents  

coordinadors per plasmar-ho a l’horari: 

direcció: dimecres matí 

cap d’estudis: dijous  tarda 

coordinadora TAC: dilluns tarda 

coordinadora E.E/responsable biblioteca: 

dimecres tarda 

coordinació LIC: Dilluns, darrera hora del 

matí. 

Òrgans de coordinació  

Les reunions de la comissió TAC han sigut 

positives i hem complert els objectius 

establerts. 

 

Continuar fent coincidir l’hora de 

coordinació LIC i Riscos amb algun membre 

de l’equip directiu  

Fer coincidir l’hora de coordinació TAC amb 

una hora de la directora de ZER i alguna a 

l’escola de LP 

L’equip directiu establirà les tasques a dur a 

terme durant el curs.  

Incloure dins del “Dossier d’inici de curs” les 

funcions de cada coordinació. 

Comissions de treball 

Aquest curs no hem pogut realitzar les 

comissions degut a que el confinament va 

començar just quan havíem de començar 

les comissions. 

Es valorarà la creació d’una comissió 

TAC/robòtica i una altra per treballar el 

diari curricular el curs vinent. 
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III. PLA DE FORMACIÓ DE ZER 2019-2020 

 

 A nivell de ZER, per al pla de formació 2019-2020 es va proposar fer un taller 

basat en el Gsuite.  

● Calendari: 9/10/2019 - 11/3/2020 (15 hores) de 17:00h a 19:00h 

● Objectius: 

-       Millorar la competència digital de l'alumnat. 

-       Millorar la cohesió social i la interacció positiva entre l’alumnat de la ZER. 

-        Impulsar el Pla de Formació de Zona. 

● Continguts: 

-Eines digitals compartides. 

Internet segura 

Correu drive 

Documents 

Presentacions 

Formularis de Google 

Google Classroom 

Hangout 

NODES 

● Metodologia emprada: (Planificació, coordinacions, pautes, maneres de recollir 

acords o referents, eines metodològiques utilitzades,...) 

 

Les coordinadores de la formació han planificat i coordinat tota l’actuació a dur a terme 

els dilluns de 12:40 a 13:40 seguint els continguts preestablerts.  

Per tal d’impartir els continguts a la resta de professorat,  també s’han realitzat diferents 

activitats: presentacions a la PDI i compartides a la carpeta del Drive,  activitats 

presentades in situ a través de la PDI donant un modelatge. S’han creat documents, 

videos, enllaços a webs del Departament...compartits al Drive per tal de donar un 

acompanyament en les tasques requerides posteriorment. S’ha mantingut en tot 

moment, atenció personalitzada a tot el professorat que ho ha requerit. 

Les activitats a realitzar han estat pautades per les coordinadores, tot i que, algunes 

d’elles han estat consensuades amb la resta del claustre. 

Tot el material s’ha recollit a la carpeta de formació del Drive, creada per aquesta 

formació i amb activitats compartides amb les formadores per tal de poder donar un 

feedback. 
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Degut a  la demanda del professorat per aprendre com funcionava el NODES, s’ha inclòs 

un apartat per a tals efectes dins d’aquesta formació, essent substituïda pel full de càlcul. 

Tot i que la formació ha finalitzat hem deixat la porta oberta per tal de continuar oferint 

suport a tots/es aquells/es que ho necessitin. 

Per últim, afegir que s’ha tractat la Internet Segura i la seva importància durant el curs, 

oferint documents al professorat al respecte. 

 

Continguts de cada sessió: 

● Indicadors d’avaluació: 

1.  Ús de les tecnologies digitals com a recursos i estratègies en processos 

d’ensenyament i aprenentatge. 

2. Incorporació de tecnologies digitals per al disseny d’activitats i la planificació 

didàctica en coherència amb el projecte educatiu 

3. Ús de les tecnologies digitals per realitzar activitats entre ambdues escoles per tal de 

fomentar la cohesió social entre l’alumnat. 

4. Coneixement i ús del programari d’aplicació general de ZER 

5. Comunicació utilitzant tecnologies digitals 

● Criteris per avaluar l’aprofitament: 

INDICADOR BÀSIC INTERMEDI AVANÇAT 

1.Ús de les 

tecnologies 

digitals com a 

recursos i 

estratègies en 

processos 

d’ensenyament i 

aprenentatge. 

Coneix les eines 

bàsiques del 

GSuite i 

comença a fer-

les servir amb 

ajuda. 

Utilitza els 

recursos GSuite 

tot coneixent 

l’aplicació adient 

a cada activitat 

d’ensenyament-

aprenentatge 

amb petites 

pautes. 

Incorpora tots els 

recursos del 

GSuite de manera 

autònoma 

seleccionant 

aquelles 

activitats i 

aplicacions més 

adients al procés 

d’ensenyament-

aprenentatge, 
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2.Incorporació de 

tecnologies 

digitals per al 

disseny 

d’activitats i la 

planificació 

didàctica en 

coherència amb 

el projecte 

educatiu 

  

Utilitza recursos 

digitals i 

prioritza les 

eines més 

adients per a 

diferents 

activitats amb 

ajuda. 

  

Incorpora 

recursos digitals 

tot prioritzant les 

eines més 

adients per a 

realitzar 

activitats 

diverses tenint 

en compte el 

projecte 

educatiu. 

Incorpora les 

tecnologies i 

elabora 

planificacions 

didàctiques 

basades en 

recursos digitals 

prèviament 

seleccionats 

tenint en compte 

el projecte 

educatiu. 

 3.Ús de les 

tecnologies 

digitals per 

realitzar 

activitats entre 

ambdues escoles 

per tal de 

fomentar la 

cohesió social 

entre l’alumnat. 

  

Utilitza les 

tecnologies 

digitals per 

augmentar la 

cohesió entre 

l’alumnat 

Col·labora en la 

planificació 

d’activitats de 

l’ús de les 

tecnologies 

digitals per 

donar resposta a 

la necessitat de 

cohesió 

Elabora 

materials i 

recursos 

personalitzats 

per atendre les 

necessitats de 

l’alumnat per tal 

de fomentar la 

cohesió entre 

l’alumnat de la 

ZER 

4.Coneixement i 

ús del programari 

d’aplicació 

general de ZER 

Coneix i utilitza 

el programari 

d’aplicació 

general que s’ha 

explicat en el 

curs 

Participa i 

proposa millores 

en el programari 

d’aplicació 

general que s’ha 

explicat en el 

curs i proposa 

incorporar nou 

Administra el 

programari 

d’aplicació 

general del 

centre i ajuda a 

coordinar  la 

utilització 
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programari 

5.Comunicació 

utilitzant 

tecnologies 

digitals 

  

Utilitza 

tecnologies 

digitals per 

comunicar-se 

amb els seus 

alumnes i per 

coordinar-se 

amb d’altres 

docents 

Utilitza recursos 

tecnològics per 

publicar i 

compartir les 

seves 

experiències 

docents 

Lidera projectes 

d’ús de 

tecnologies 

digitals per 

comunicar-se i 

compartir 

experiències i 

coneixements 

entre docents 

 ● Avaluació de l’aprofitament: (Descripció del projecte/tasca/treball que realitzen els 

assistents en les hores no presencials) 

   S’han avaluat les tasques realitzades seguint aquests criteris d’avaluació. 

● Materials i recursos emprats, utilitzats o elaborats: (Enllaços si estan publicats en 

xarxa) 

 Domini GSUITE de ZER 

Tablets 

Mòbils 

Ordinadors 

PDI 

Carpeta drive del domini (presentacions, videos, bases d’orientació…) 

Pàgina web de NODES ZER Ebre 

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/treballaralnuvol/treballalaula/index 

 PROPOSTES DE MILLORA 

Augmentar el percentatge de professorat que utilitza un entorn digital com a eina 

pedagògica.   

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/treballaralnuvol/treballalaula/index
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 L’escola Sant Agustí dins del pla de formació 2019-2020, ha participat a la 

Xarxa de Competències Bàsiques. 

●    Objectius:  

- Revisar, redefinir i fer el seguiment dels objectius d’aprenentatge dels racons amb la 

finalitat de compartir-los amb els aprenents i fer-los conscients del seu aprenentatge al 

llarg de tot el procés.  

- Documentar el procés de canvi i reformulació d’objectius d’aprenentatge i les 

modificacions metodològiques i d’avaluació que ha propiciat la implementació a l’aula i 

compartir les reflexions amb els altres membres de l’equip impulsor. 

 

●    Criteris d’avaluació:  

- Aconseguir un millor redactat dels objectius d'aprenentatge per tal que acompleixin 

algunes de les característiques d'un aprenentatge competencial. 

- Plantejar unes activitats i una avaluació més competencial d'acord amb els objectius 

millorats. 

 ●    Continguts: Els objectius d’aprenentatge competencials. 

 ●    Metodologia emprada: A partir de la informació rebuda, l’equip impulsor ha 

realitzat claustres pedagògics per la posada en comú de les tasques a realitzar: 

concreció dels racons de treball dels quals es milloraran els objectius d’aprenentatge, 

millorar el redactat dels objectius d’aprenentatge, com compartirem els objectius 

amb els alumnes i revisió de la metodologia d’aula. 

 ●    Indicadors d’avaluació:  

- Nombre d'objectius millorats. 

- Nombre d'activitats revisades i millorades. 

- Nombre d'eines d'avaluació revisades i millorades 

 ●    Avaluació de l’aprofitament:  

 L’equip impulsor ha fet posades en comú per tal de reflexionar sobre com millorar 

els objectius i quina és la millor manera de compartir-los amb l’alumnat. 

S’ha realitzat un pla de treball i una memòria a l’entorn ODISSEA que forma part de la 

Xarxa de Competències. 
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 ●    Criteris per avaluar l’aprofitament: Claustres pedagògics per a l’aplicació a l’aula 

de les activitats plantejades. 

 ●    Materials i recursos emprats o utilitzats  

Tots els materials oferts per la Xarxa de Competències, entorn Odissea, i  

programacions d’aula. 

 

 PROPOSTES DE MILLORA 

Continuar realitzant i ampliar el número de claustres pedagògics.  

           Nombre d’eines d’avaluació competencial creades per avaluar les dimensions i els 

racons. 

 

FORMACIÓ EN REPRESENTACIÓ DE LA ZER. 

Per altra banda, aquest curs el professorat de la ZER s’ha adscrit als següents Seminaris, 

Cursos i Conferències: 

FORMACIÓ EN REPRESENTACIÓ DE LA ZER. 

● Seminari de Caps d’Estudis de la Ribera d’Ebre. 

● Mestres d’educació especial de la Ribera d’Ebre. 

● Seminari Biblioteques escolars de la ribera d'Ebre. 

● Coordinació en Tecnologia de l’aprenentatge i coneixement. 

● Entorn GSuite. 

● Seguretat i salut laboral: Prevenció de riscos laborals. Nivell bàsic. 

● Coordinadors/es de Primària i Secundària del Pla Català Esport a l’Escola. 

● Coordinació de direccions d’educació infantil i primària. 

● Xarxa de Competències Bàsiques. 

  

FORMACIÓ PERSONAL 

● TROBADA INICIAL DOCENT 19-20. Fem xarxa al territori. 

 

● Grau de Mestre d’Educació Infantil. 

 

● Coordinació educació física, salut i Pla Català de l’Esport. 
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● Perfil Lectura i Biblioteca escolar. 

 

● Perfil aprenentatge cooperatiu. 

 

● Coordinació educació infantil i cicle inicial. 

 

● Robòtica i programació a educació infantil i cicle inicial de primària. 

 

● Robòtica i programació a cicle mitjà i cicle superior.  

    

● Ús educatiu del treball al núvol. 

 

● Presentació de recursos per l’educació musical. 

         

● Robòtica amb Edison. 

 

● Jornades pedagògiques musicals de les Terres de l’Ebre. 

 

● Coordinació especialistes d’Anglès.Let’s write. 

 

● Suport Vital als centres educatius. 

 

● Capsula- Seguretat a internet. 
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IV. VALORACIONS I PROPOSTES DE MILLORA I/O SEGUIMENT DELS OBJECTIUS GENERALS DE LA ZER 

ÀMBIT PEDAGÒGIC 

OBJECTIUS INDICADORS DE PROGRÉS VALORACIÓ DELS INDICADORS 

R
e

fe
re

n
ts

 a
  

l’
A

L
U

M
N

A
T

 

1. Millorar els resultats 

educatius de l’àmbit 

lingüístic  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Es valora que l’assoliment de l’alumnat estigui 

entre el nivell alt i mitjà-alt. 

 

Resultats avaluacions externes 

● Annex  1 Comprensió lectora 

● Annex  2  Expressió escrita 

No ha estat possible avaluar-ho degut al 

confinament.  

 

 

1.2. Millora del decatipus i del % d’errades de cada 

tipus de comprensió (% d’errades superior al 

50% es considera no assolit) 

1.3. Es valora que el percentatge d’assoliment sigui 

superior al 50% 

1.4. Millora de la velocitat lectora (paraules per 

minut) respecte a la valoració inicial 

Resultats avaluacions internes 

● Annex 3 Comprensió lectora 

Es contempla  l’avaluació inicial sense 

comparativa amb la final 

● Annex 4 Expressió escrita 

Valorat fins el 12 de març. Assolit 

● Annex 5 Velocitat lectora 

Es contempla  l’avaluació inicial sense 

comparativa amb la final 
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2. Millorar els resultats 

educatius de l’àmbit 

matemàtic  

 

2.1 Es valora que l’assoliment de l’alumnat estigui 

entre el nivell alt i mitjà-alt. 

 

 

2.2 Es valora que el percentatge d’assoliment de les 

diferents dimensions superi el 50% 

 

2.3 Percentatge de millora del càlcul mental respecte 

de l’avaluació inicial. 

Resultats avaluacions externes 

● Annex 6 Blocs de continguts. 

No ha estat possible avaluar-ho 

degut al confinament. 

Resultats avaluacions internes 

● Annex 7 Dimensions 

Valorat fins el 12 de març. Assolit 

● Annex 8 Càlcul mental. 

Es contempla l’avaluació inicial sense 

comparativa amb la final  

 

3. Definir metodologies de 

centre que responguin a les 

necessitats de les dues 

escoles.  

 

 

RR - Ambients 

Número total d’hores setmanals que l’alumnat 

s’agrupa per comunitats per assistir als 

ambients. 

 

 

● Aquest curs s’han realitzat 3 hores 

a la comunitat dels petits i 2’20 h a 

les comunitats de mitjans i grans. 

● LP-no va posar indicador.  

● Valorem molt positivament el 

treball realitzat amb les llengües 

catalana i castellana, sota el nom 

de “Comboi”, des de fa 2 cursos. 

● Destinar un “personatge fictici” 

per a impartir la llengua castellana 

obliga l’alumnat a esforçar-se. Se’n 

fa una valoració molt positiva. 
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4. Utilitzar les aplicacions de 

l’entorn G Suite per enriquir 

les tasques. 

Número d’aplicacions realitzades en l’entorn 

Gsuite. 

● Degut a la situació d’excepcionalitat 

donada pel confinament s’han 

utilitzat totes les aplicacions de 

l’entorn Gsuite treballades durant la 

formació: classroom, formularis, 

correu electrònic, drive, 

presentacions, documents google, 

videoconferències amb el meet. 

 

PROPOSTES DE MILLORA I / O SEGUIMENT 

Tenint en compte els resultats tant de les avaluacions externes com internes es proposa seguir treballant segons la sistematització i la línia de ZER 

marcada sobre expressió escrita.  

Velocitat Lectora: millorar el decatipus i com a mínim assolir el nivell acceptable. 

Comprensió Lectora: millorar el decatipus i  no superar el 50% d’errades de cada tipus de comprensió.  

Càlcul mental: millorar els resultats respecte a la prova inicial. 

RR: Ambients: Donada la bona resposta per part de l’alumnat es contemplarà  augmentar el número d’hores pel curs vinent. 

        Racons: Consensuar eines d’avaluació competencial per avaluar les dimensions dels diferents racons.   

LP: Comboi: Continuar la seva aplicació ja que facilita el treball autònom de l’alumnat quan hi ha tants cursos dins l’aula. Fomentar la gamificació (a  

                          partir dels avatars) com a eix vertebrador de la tasca del Comboi. 

        LL.Castellana: Procurar que el mestre sigui diferent al de Català (o crear-ne un de fictici). 

G Suite: Sistematitzar les aplicacions de l’entorn per treballar-les als diferents cicles.  
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ÀMBIT ORGANITZATIU 

R
e

fe
re

n
t 

a
l 

P
R

O
F

E
S

S
O

R
A

T
 

OBJECTIUS INDICADORS DE PROGRÉS VALORACIÓ DELS INDICADORS 

4. Millorar la coordinació entre 

l’equip directiu.  

4.1. Nombre de reunions de coordinació entre els 
òrgans de direcció de la ZER. 

S’ha incrementat el nombre de reunions d’equip 

directiu de ZER.  Els acords presos s’han recollit a 

les actes.  

5. Actualitzar els documents de 

gestió de la ZER, segons les 

necessitats: NOFZ , Projecte 

de Convivència i Pla 

d’atenció a la diversitat. 

5.1. Data d’actualització documents  Estan aprovats pel Claustre de ZER,  però encara  

no pel Consell Escolar degut a la situació de 

confinament. Queda pendent pel curs vinent. 

6. Augmentar l’ús de les TAC 
entre el professorat. 

6.1. Percentatge de professors que utilitzen noves 
tecnologies com a eina pedagògica. 

Annex 9 Enquesta TAC professorat 

Un 66’6 % del professorat la utilitza habitualment 

o diàriament. 

7. Potenciar l’ús de la biblioteca 

com un espai de recursos, 

d’aprenentatge, de foment 

de la lectura i punt 

d’informació. 

7.1. Índex igual o superior al 2% de les activitats de 
dinamització contemplades al PLEZ. 

Degut a la situació d’excepcionalitat donada pel 

confinament aquest curs no s'han pogut realitzar 

totes les activitats del PLEZ programades. 

7.2. Índex igual o superior al 5% del nombre de 
préstecs del curs anterior. 

Annex 10 Registre préstecs biblioteca 

RR Durant el primer i el segon trimestre s’ha assolit 

la mitjana habitual de préstecs.  

LP: El préstec ha estat realitzat fins al 2n trimestre i 

s’ha augmentat en 19’14% els préstecs en 
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comparació al curs anterior . 

8. Solucionar les mancances 

detectades en el simulacre 

del pla d’emergència. 

8.1. Informe del simulacre del pla d’emergència 
enviat al Departament amb les mancances 
solucionades. 

S’ha realitzat i enviat l’informe del  simulacre del Pla 

d’Emergència. 

PROPOSTES DE MILLORA I / O SEGUIMENT 

Falta aprovar pel Consell Escolar les NOFZ, el Pla d’Atenció a la Diversitat i el Projecte lingüístic de ZER. 

El curs vinent caldrà acabar el Projecte de Convivència, revisar el PEZ i la Carta de Compromís Educatiu. 

   En referència als qüestionaris en l’ús de les TAC:  

- Caldria adquirir més material informàtic per tal que s’incrementés l’ús de les TAC a l’aula. 

- És necessari poder especificar quin tipus d’ajut caldria per tal d’incrementar l’ús de les TAC, d’aquesta manera es podrà donar els recursos 

necessaris a qui els  precisi.    
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ÀMBIT ORGANITZATIU 

OBJECTIUS INDICADORS DE PROGRÉS VALORACIÓ DELS INDICADORS 

R
e

fe
re

n
ts

 a
 l

’A
L

U
M

N
A

T
 

9. Promoure l’educació en els 

valors socials mitjançant la 

responsabilitat i la solidaritat 

en el reciclatge i la 

reutilització. 

9.1. Es considera un servei a la comunitat. No hi ha 
indicador. 

La participació en diferents actuacions 

consciencia a l’alumnat en la solidaritat envers 

els altres i les entitats que les promocionen: 

recollida de roba, de taps, piles, etc. 

10. Millorar la cohesió social 

entre la comunitat educativa 

de la ZER. 

10.1. Índex de satisfacció del 75% del professorat 
nouvingut de la ZER. 

10.2. Índex de satisfacció del 75% del membres del 
claustre de ZER 

10.2.1 Índex de satisfacció del 75% dels membres del   
claustre de l’escola 1 d’Abril 

10.2.2 Índex de satisfacció del 75% dels membres del 
claustre de l’escola Sant Agustí 

 

Annex 11 Enquesta professorat nouvingut 

El grau de satisfacció ha estat del 100% 

Annex 12 Enquesta professorat fi de curs 

El grau de satisfacció de la ZER ha estat del 
93’3% 

El grau de satisfacció de l’escola 1 d’Abril ha 
estat del 66’6 % 

El grau de satisfacció de l’escola Sant Agustí 
ha estat del 85’1% 

 

10.3. Índex de satisfacció del 75% de les famílies de 
l’alumnat de ZER. 

10.3.1 Índex de satisfacció del 75% de les  famílies de 
l’alumnat de l’escola 1 d’Abril. 

Annex 13 Enquesta famílies  

Participació 1 d’Abril 45,45% - Sant Agustí 
35,55% 

El grau de satisfacció de la ZER ha estat del  
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10.3.2 Índex de satisfacció del 75% de les famílies de 
l’alumnat de l’escola Sant Agustí. 

 

 

 

 

10.3. Índex de satisfacció del 75% del membres de la 
junta de l’AMPA de cada escola. 

 

40% a l’escola 1 d’Abril i del 85’7% a l’escola 
Sant Agustí. Ens hem basat en la pregunta 
sobre la informació rebuda per part de la ZER. 

El grau de satisfacció de l’escola 1 d’Abril ha 
estat del 100% 

El grau de satisfacció de l’escola Sant Agustí 
ha estat del 100% 

Participació 1 d’Abril  36,6% - Sant Agustí 
100% 

Annex 14 Enquesta AMPES 

El grau de satisfacció en la relació de les 
AMPES amb les direccions de les escoles ha 
estat del 100%. 

 

 

10.4. Índex de satisfacció del 75% de l’alumnat de 
ZER. 

Participació 1 d’Abril 28,57% - Sant Agustí 
31,74% 

Annex 15 Enquesta alumnat 

Ens hem basat amb la trobada de ZER com a 
activitat principal.  

El grau de satisfacció ha estat del 100% a 
l’escola 1d’Abril i del 89’4% a l’escola Sant 
Agustí. 
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11. Crear i actualitzar la pàgina 

NODES com a mitjà de difusió 

vers la comunitat educativa. 

11.1. Mínim d’un article per trimestre a cada cicle. 

 

S’ha superat l’indicador d’un article per 
trimestre. 

S’ha arribat a un acord de ZER per contemplar 
a la portada del NODES un “suro digital” fixe 
de recull de les informacions actuals, de caire 
organitzatiu i administratiu de la ZER. 

  

R
e
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12. Impulsar l’AEE de la ZER en  

l’àmbit del PCE. 

12.1. Nombre de reunions de l’AEE S’han realitzat tres reunions de l’AEE i s’ha 
creat un grup de whatsapp amb tots els 
integrants.  

 12.2. Nombre d’activitats realitzades entre els 
alumnes de les dues escoles. 

 

 

 

 

12.3. Índex de participació de l’alumnat de ZER en les 
activitats de l’AEE. 

 

12.4. Índex de satisfacció de les activitats proposades 

 

S'han realitzat dues activitats conjuntes de 
cap de setmana a través de l’empresa Rogles 
Aventura i dels diferents ajuntaments i 
associacions. L’acceptació per part de 
l’alumnat i les famílies ha estat molt positiva.  

Annex 16 Enquestes per copsar el grau de 
satisfacció. 

L’índex de participació ha estat del 60’65% a 
l’escola 1 d’Abril i del 58’66% a l’escola Sant 
Agustí. 
 
Índex de satisfacció de les activitats 
proposades ha estat del 100% 

 

Degut a la situació de confinament la 
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subvenció de l’AEE s’allargarà fins a finals 
d’any. 

 

PROPOSTES DE MILLORA I/O SEGUIMENT 

Enquesta professorat nouvingut 

Procurar donar els horaris al professorat el primer dia de setembre. 

Realitzar una bona acollida el primer dia de curs.  

 

Enquesta professorat fi de curs 

Organitzar i seqüenciar per trimestres totes les tasques que cal realitzar al llarg del curs.  

Realitzar un bon acompanyament al professorat nou: documents dels centres, proves a realitzar, línies metodològiques, festes… Es pot realitzar i compartir 

un document al DRIVE amb totes aquestes  feines.  

Establir franges de coordinació entre el professorat que entra dins el mateix cicle. 

Evitar canvis d’escola, per part dels mestres itinerants, a l’hora del pati. 

Millorar la comunicació de tot el professorat de la ZER establint espais de coordinació i d’intercanvi d’experiències. 

Donar continuïtat a les activitats conjuntes de ZER i introduir-ne de noves. 

Realitzar més claustres pedagògics. 

Introduir activitats multinivell dins l’aula. 

Fer conscient a tot el claustre de la importància per igual de totes les àrees. 

 
Enquesta famílies 
Organitzar millor tota la informació tramesa a través de la pàgina web de la ZER.  

Realitzar més activitats conjuntes de ZER 

Continuar realitzant activitats de l'Associació Esportiva. 

Donar continuïtat al treball per combois de llengua catalana i castellana a l’escola 1 d’Abril i per ambients i circuits/racons a l’escola Sant Agustí. 

El curs vinent realitzar els QÜESTIONARIS anònims amb preguntes obligatòries a les de text i amb opcions de resposta múltiple. 
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Enquesta AMPES 
Organitzar més activitats en les que participin les famílies. 

Enquesta AEE 

Fer una activitat paral•lela pels pares.  

Fer una activitat de les dos escoles passant una nit fora i així propiciar més la interacció de ZER 

Més material per evitar cues. 

Organitzar una ruta més curta per als petits 

Obrir les activitats als veïns/es de les poblacions. 

Concretar les preguntes de les enquestes en base a l’indicador que volem valorar. 
 

ÀMBIT ORGANITZATIU 

OBJECTIUS INDICADORS DE PROGRÉS VALORACIÓ DELS INDICADORS 

C
O
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U
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 13. Promoure activitats per 

fomentar la relació entre 

els membres de la 

comunitat educativa. 

13.1. Percentatge d’assistència a les reunions de les 
famílies. 

Annex 15 

Es manté el percentatge d’assistència de les 
famílies a les reunions.  

13.2. Percentatge d’assistència dels representants al 
consell escolar. 

Annex 16 

L’assistència als Consells Escolars és 
satisfactòria. 

13.3. Nombre de famílies subscrites al NODES El número de subscripcions fins al mes de 
juny és de 14. 
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13.4. Percentatge de participació en les activitats dels 
centres 

En totes les activitats organitzades pel centres 
hi ha un 100% de participació. 

14. Apropar la ZER a l’entorn i 

a les entitats del poble. 

Promoure activitats per 

fomentar la relació entre el 

veïnat i els agents 

educatius de les 

poblacions. 

14.1. Nombre de préstecs de la biblioteca oberta a 
l’entorn LP 

 

14.2. Nombre d'intervencions de pares/mares 
experts en un tema, en algun projecte d'estudi o en 
alguna activitat concreta RR 

No hi ha hagut demanda per part del veïnat. 

 

 

Realització del projecte sobre l’oli de ginebre 
amb la intervenció de l’agrupació local “Amics 
de Riba-roja”, durant el primer trimestre 

PROPOSTES DE MILLORA I / O SEGUIMENT 

Continuar promovent l’assistència dels pares a les reunions i incentivar l’assistència dels representants als Consells Escolars a través de 
videoconferències.  
Insistir i fer més difusió de la biblioteca oberta al veïnat. Buscar mitjans per fer arribar les novetats bibliogràfiques de la secció “adults”LP 
Promoure el nombre d'intervencions de pares/mares experts en un tema, en algun projecte d'estudi o en alguna activitat concreta RR. 
Es facilitarà un link de subscripció a les famílies i professorat per augmentar el nombre de subscriptors a la pàg web de la ZER. 

 

ÀMBIT ADMINISTRATIU ECONÒMIC 

OBJECTIUS INDICADORS DE PROGRÉS VALORACIÓ DELS INDICADORS 

15. Executar una gestió econòmica 

planificada i transparent. 

15.1. Actes de presentació de la justificació econòmica i 
dels pressupostos de cada centre i de la ZER als 
Consells Escolars i als Claustres. 

S’ha presentat la justificació econòmica del 
2019 i el pressupost del 2020 al Claustre i al 
Consell Escolar de ZER.  

PROPOSTES DE MILLORA  I/O SEGUIMENT 

 Fer partícips a l’alumnat en alguna partida econòmica del pressupost. 
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V. ACTUACIONS DURANT EL CONFINAMENT 

ZER EBRE La Palma d’Ebre / Riba-roja d’Ebre 

PLA DE TREBALL PRIMERES SETMANES CONFINAMENT - 13 de març a l’1 d‘abril de 2020 

- Coordinació entre docents. Comunicació amb les famílies i alumnat. Proposta d'activitats i retorn. 

1a setmana 

● L’últim dia de classe alguns cicles van repartir dossiers i activitats dels continguts que s’estaven treballant. 

● Després tot el claustre es va posar en contacte per WhatsApp i es va decidir seguir les orientacions del Departament d’Educació. Es van 

extreure dos documents, un per E. Infantil i l’altre per primària i es va comunicar a totes les famílies a través del correu de l’escola, per 

WhatsApp, per trucada telefònica i per ebando (depenent de cada escola).  

2a setmana 

● Els especialistes de música, anglès i educació física van afegir activitats ja que no es contemplaven a les orientacions. Altres mestres també 

van plantejar altres activitats de reforç del 2n trimestre, mitjançant formularis a CI i a través del Drive amb el correu del domini i del 

Classroom a CM i CS.  

● La setmana abans del confinament vam acabar la formació GSuite. Per tal de refrescar i posar en pràctica amb l’alumnat l’entorn 
d’aprenentatge, les formadores van facilitar un enllaç a tot el claustre de la ZER i al grup Gsuite de formació compartit. Van penjar tres 
vídeos per poder veure el pas a pas per crear un classroom i penjar articles al NODES. 
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PLA DE TREBALL SETMANES SEGÜENTS CONFINAMENT –  a partir del 15 d‘abril de 2020 

Coordinació entre docents.  

● El dia 1 d’abril es va fer un claustre de ZER per videoconferència per tractar de tancar l’avaluació del 2n trimestre, per omplir els informes 

a ESFERA i per coordinar-nos per fer un buidatge dels criteris d’avaluació de cada àmbit del 3r trimestre i de les activitats que s’oferiran a 

l’alumnat. 

● S’han continuat utilitzant les mateixes eines de comunicació per a la coordinació entre els docents: videoconferències, correu, drive i 

WhatsApp.  

● L’equip directiu mitjançant videoconferències ha continuat realitzant el pla de convivència i la coordinació d’informàtica per tal de garantir 

un bon funcionament del Gsuite i NODES. 

Comunicació amb les famílies i alumnat.  

● Es va passar un formulari per tal de recollir informació sobre l’accés o connexió a internet a les famílies de les dues escoles, per separat. 

S’ha pogut arribar a tot l’alumnat. 

● Per tal d’explicar el document que el Departament ens va fer arribar amb les orientacions de cara al tercer trimestre, l’escola 1 d’Abril va 

realitzar una videoconferència amb les famílies i l’escola Sant Agustí ho va comunicar per correu i ebando. 

●  S’han utililitzat les eines de comunicació següents: 

-alumnat: GSuite, drive, videoconferències, correu domini, trucada telefònica i WhatsApp per tal de fer el lliurament i el seguiment de les 

activitats proposades. 

-famílies: correu, videoconferència, ebando, trucada  telefònica i WhatsApp per seguir donant informació. 

Proposta d'activitats i retorn. 

● L’equip directiu va proposar al claustre un pla de treball organitzat en aquests tres documents compartits al drive: 

❖ CRITERIS D’AVALUACIÓ: Buidatge per cicles dels criteris d’avaluació de cada àmbit que s’ha compartit amb les famílies i 
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l’alumnat. 
❖ DISTRIBUCIÓ FEINA 3r T: Document de coordinació de les tasques per part de tots els mestres que incideixen en un cicle. 
❖ DOCUMENT ALUMNAT: Plantilla que s’ha utilitzat per a les activitats.  

 

 

 

 

● S’acordà lliurar les activitats setmanalment i oferir un horari de tutoria de cada docent, així com fixar la data d’entrega. 

● La planificació de les activitats ha estat lliurada per cada tutor/a i cada docent ha enviat la seva activitat per tal de facilitar de manera més 

directa el seguiment i el retorn mitjançant el correu del domini de ZER. 

● L’alumnat d’E. Infantil no disposa de correu i s’han lliurat les activitats a les famílies a través dels seus propis correus i de grups de 

WhatsApp. El retorn al tutor/a s’ha realitzat per correu electrònic, telefònicament o per WhatsApp. 

● Les dues escoles han realitzat un treball conjunt amb l’Ajuntament, de cara a la festivitat de S.Jordi. 

● S’ha compartit amb els altres centres de la Ribera algunes activitats proposades a l’alumnat, mitjançant una unitat compartida amb el grup 

de directors/es “Des del confinament - Ribera d'Ebre” 
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Avaluació del 3r trimestre 

● L’equip directiu va proposar al claustre fer un informe del 3r trimestre fent una valoració qualitativa i recollint informació basada en tres 

punts de vista: 

❖ Visió de l’alumnat. En cadascuna de les trameses de deures juntament amb la planificació de la setmana, s’han passat uns 
fulls d’autoavaluació fent referència als àmbits transversals: àmbit d’aprendre a aprendre, àmbit d’autonomia i iniciativa 
personal i àmbit digital. Cada cicle els ha adequat al seu nivell i s’han compartit al drive.  

 
❖ Visió de les famílies. S’ha passat un formulari a les famílies per copsar la seva visió atenent als mateixos àmbits transversals 

que l’alumnat.  
❖ Visió dels docents. S’ha fet una valoració de l’assoliment dels criteris d’avaluació compartits a principi del trimestre de 

cadascuna de les àrees impartides. 

Feina d’estiu 

S’han compartit dos documents al drive un per a E.I i l’altra per a primària, basats en el pla de feina d’estiu que ha proposat el 
Departament. 

Cada tutor de les escoles i cada especialista ha afegit les recomanacions que ha considerat oportunes. 
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VI. MEMÒRIA MESTRES ESPECIALISTES 

 

Es recullen les memòries del mestres especialistes de la ZER, en un document adjunt a la 

memòria. 

VII. MEMÒRIA ACTIVITATS ESCOLARS DE CAIRE ESPECIAL 

 

Són aquelles incloses en el Pla Anual de la ZER que es deriven del currículum escolar i formen 

part del procés d’aprenentatge de l’alumnat. 

S’ha fet un recull en un document adjunt a la memòria, on es detallen les diferents activitats 

que han realitzat els centres per separat i les comunes de ZER, amb el programa i les seves 

valoracions . 

VIII. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

RIBA-ROJA D’EBRE  

Organitzador Data  Activitat Valoració  

AMPA 

Fins al març 

degut al 

COVID-19 

Anglès 

Els pares valoren molt positivament aquesta 

activitat. Nombre d’inscrits: 16 

AMPA 

Fins al març 

degut al 

COVID-19 

Pàdel 

 

Aquesta activitat es manté amb èxit. 

 Nombre d’inscrits: 20  

AMPA 

Fins al març 

degut al 

COVID-19 

Ioga 

Els pares valoren molt positivament aquesta 

activitat. Nombre d’inscrits: 4 

AMPA 

Fins al març 

degut al 

COVID-19 

Judo 

(petits i grans 

junts) 

Es valora com una activitat bona, encara que 

ha disminuït la seva inscripció respecte el curs 

escolar anterior. Nombre d’inscrits: 6 

AMPA 

Fins al març 

degut al 

COVID-19 

Psicomotricitat 

Els pares valoren positivament aquesta 

activitat encara que la seva inscripció ha 

disminuït respecte el curs escolar anterior. 

Nombre d’inscrits: 3 
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AMPA 

Fins al març 

degut al 

COVID-19 

Atletisme i cros 

Els pares valoren molt positivament aquesta 

activitat. Aquest curs hem comptat amb un 

pare voluntari. Han augmentat molt les 

inscripcions i la participació als Jocs Escolars.                

Nombre d’inscrits: 8 del grup de petits, 17 del 

grup de grans 

 

 

Aquest curs s’han realitzat diferents activitats organitzades per  l’Associació Esportiva de la 

ZER dins el Pla Català de l’Esport a l’Escola. Tant la participació com el grau de satisfacció en 

les dues activitats que s’han pogut realitzar han estat molt positives. 

● 30 de novembre: tir amb arc a Flix i cursa d’orientació 

● 15 de febrer. Caminada pel terme de Riba-roja d’Ebre 

● 7 de març: ruta amb bicicleta a la Reserva Natural de Sebes.* 

● 4 d’abril: caminada pel terme de La Palma d’Ebre.* 

● 9 de maig: jornada de diferents esports, esgrima, badminton,..* 

● 13 de juny: activitat amb caiac al meandre de Flix.* 

 

* Les quatre darreres activitats no s’han pogut realitzar aquest curs degut a l’estat 

d’alarma generat pel COVID-19. Es realitzaran el curs vinent. 

 

 



 

MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2019 - 2020 

 

28 
 

IX. RECULL DE PROPOSTES DE MILLORA I/O SEGUIMENT CURS 2019-2020 

 

ORGANITZACIÓ DE LA ZER 

 L’escola Sant Agustí, durant el primer trimestre del curs vinent es continuarà 

amb el mateix alumnat i amb els mateixos continguts a reforçar per realitzar 

el SEP.  

 L’escola 1 d’Abril realitzarà el SEP seguint les  mateixes directrius que es van 

aprovar a ZER el curs 19-20: 1r trimestre: CI, 2n trimestre: CS, 3r trimestre: 

CM. 

 Continuar amb les reunions setmanals del Consell de direcció de ZER els 

dimecres pel matí. 

 Pel curs vinent es valorarà la possibilitat de realitzar les reunions mitjançant 

videoconferències. 

 Procurar continuar coincidint, almenys una hora de reunió setmanal, tots els 

membres del Consell de Direcció amb la secretària de l’escola de RR . 

 Tenir en compte els dies de reunions de l’equip directiu i dels diferents  

coordinadors per plasmar-ho a l’horari: 

direcció: dimecres matí 

cap d’estudis: dijous  tarda 

coordinadora TAC: dilluns tarda 

coordinadora E.E/responsable biblioteca: dimecres tarda 

coordinació LIC: Dilluns, darrera hora del matí. 

 Continuar fent coincidir l’hora de coordinació LIC i Riscos amb algun membre 

de l’equip directiu  

 Fer coincidir l’hora de coordinació TAC amb una hora de la directora de ZER i 

alguna a l’escola de LP 

 L’equip directiu establirà les tasques a dur a terme durant el curs.  

Incloure dins del “Dossier d’inici de curs” les funcions de cada coordinació. 

 Es valorarà la creació d’una comissió TAC/robòtica i una altra per treballar el 

diari curricular el curs vinent. 

 

PLA DE FORMACIÓ DE ZER 2019-2020 

 Augmentar el percentatge de professorat que utilitza un entorn digital com a 

eina pedagògica.   

 Continuar realitzant i ampliar el número de claustres pedagògics.  

 Nombre d’eines d’avaluació competencial creades per avaluar les dimensions i 

els racons. 
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VALORACIONS I PROPOSTES DE MILLORA I/O SEGUIMENT DELS 

OBJECTIUS GENERALS DE LA ZER 

 

ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

 Velocitat Lectora: millorar el decatipus i com a mínim assolir el nivell 

acceptable. 

 Comprensió Lectora: millorar el decatipus i  no superar el 50% d’errades de 

cada tipus de comprensió.  

 Càlcul mental: millorar els resultats respecte a la prova inicial. 

 Ambients: Donada la bona resposta per part de l’alumnat es contemplarà  

augmentar el número d’hores pel curs vinent. 

 Racons: Consensuar eines d’avaluació competencial per avaluar les capacitats 

i les dimensions dels diferents racons.   

 Comboi: Continuar la seva aplicació ja que facilita el treball autònom de 

l’alumnat quan hi ha tants cursos dins l’aula. Fomentar la gamificació (a  

                          partir dels avatars) com a eix vertebrador de la tasca del Comboi. 

 LL.Castellana: Procurar que el mestre sigui diferent al de Català (o crear-ne 

un de fictici). 

 

ÀMBIT ORGANITZATIU 

 Falta aprovar pel Consell Escolar les NOFZ, el Pla d’Atenció a la Diversitat i el 

Projecte lingüístic de ZER. 

 El curs vinent caldrà acabar el Projecte de Convivència, revisar el PEZ, el Pla 

TAC i la Carta de Compromís Educatiu. 

 Continuar promovent l’assistència de les famílies a les reunions i incentivar 

l’assistència dels representants als Consells Escolars a través de 

videoconferències.  

 Insistir i fer més difusió de la biblioteca oberta al veïnat. Buscar medis per 
fer arribar les novetats bibliogràfiques de la secció “adults”. 

 Promoure el nombre d'intervencions de pares/mares experts en un tema, en 

algun projecte d'estudi o en alguna activitat concreta. 

 

 En referència als qüestionaris en l’ús de les TAC:  

 Caldria adquirir més material informàtic per tal que s’incrementés l’ús de les 

TAC a l’aula. 

 És necessari poder especificar quin tipus d’ajut caldria per tal d’incrementar 

l’ús de les TAC, d’aquesta manera es podrà donar els recursos necessaris a qui 

els  precisi.    
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Enquestes professorat  

 Realitzar una bona acollida el primer dia: fer el claustre de ZER, dinàmiques de 

grup, repartiment d’horaris, tríptic informatiu, acollida digital, ...  

Es realitzarà un claustre abans de l’inici de les classes on s’explicaran els 

documents de ZER, les línies metodològiques, festes ... Es pot realitzar i 

compartir un document al DRIVE. 

 Organitzar i seqüenciar per trimestres totes les tasques que cal realitzar al 

llarg del curs: proves inicials-finals, memòria,.... 

 Establir franges de coordinació entre el professorat que interactua en un 

mateix grup d’alumnes. 

 Evitar canvis d’escola, per part dels mestres itinerants, a l’hora del pati. 

 Millorar la comunicació de tot el professorat de la ZER establint espais de 

coordinació i d’intercanvi d’experiències. 

 Donar continuïtat a les activitats conjuntes de ZER i introduir-ne de noves. 

 Realitzar més claustres pedagògics. 

 Realitzar claustres virtuals per tal que hi puguin assistir tots els docents. 

 Diferenciar la presentació de les activitats de ZER i de les escoles (NODES, 

formacions, seminaris...) 

 Introduir activitats multinivell dins l’aula (diferents graus de dificultat en un  

mateix contingut) 

 Fer conscient a tot el claustre de la importància per igual de totes les àrees. 

Projectar aquesta idea a les famílies. 

 
Enquesta famílies 

 Organitzar millor tota la informació tramesa a través de la pàgina web de la 

ZER.  

 Realitzar més activitats conjuntes de ZER. 

 Continuar realitzant activitats de l'Associació Esportiva. 

 Donar continuïtat al treball per combois de llengua catalana i castellana a 

l’escola 1 d’Abril i per ambients i circuits/racons a l’escola Sant Agustí. 

 El curs vinent realitzar els QÜESTIONARIS anònims amb preguntes 

obligatòries a les de text i amb opcions de resposta múltiple. 

 
Enquesta AMPES 

 Organitzar més activitats en les que participin les famílies. 

 

Enquesta AEE 

 Fer una activitat paral•lela pels familiars.  

 Fer una activitat de les dos escoles passant una nit fora i així propiciar més la 

interacció de ZER. 

 Més material per evitar cues. 

 Organitzar una ruta més curta per als petits 

 Obrir les activitats als veïns/es de les poblacions. 
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 Concretar les preguntes de les enquestes en base a l’indicador que volem 
valorar. 
 

ÀMBIT ADMINISTRATIU ECONÒMIC 

 Fer partícips a l’alumnat en alguna partida econòmica del pressupost 
(trobada de ZER) 
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X.  PLA D’ACTUACIÓ DELS SERVEIS EDUCATIUS.  
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XI. ANNEXOS 

 

 

 ÀMBIT LINGÜÍSTIC 

AVALUACIONS EXTERNES 

ANNEX 1 COMPRENSIÓ LECTORA 

ANNEX 2  EXPRESSIÓ ESCRITA 

AVALUACIONS INTERNES 

ANNEX 3 COMPRENSIÓ LECTORA 

ANNEX 4 EXPRESSIÓ ESCRITA 

ANNEX 5 VELOCITAT LECTORA 

 ÀMBIT MATEMÀTIC 

AVALUACIONS EXTERNES 

ANNEX 6 BLOCS DE CONTINGUT 

AVALUACIONS INTERNES 

ANNEX 7 DIMENSIONS 

ANNEX 8 CÀLCUL MENTAL 

 TAC 

ANNEX 9 ENQUESTA ÚS DE LES 

TECNOLOGIES A L’AULA 

 BIBLIOTECA 

ANNEX 10 REGISTRE PRÉSTECS BIBLIOTECA 

 

 

 

 ENQUESTES 

ANNEX 11 ENQUESTA PROFESSORAT 

NOUVINGUT 

ANNEX12 ENQUESTA PROFESSORAT FI DE 

CURS 

ANNEX 13 ENQUESTA FAMÍLIES 

ANNEX 14 ENQUESTA AMPES 

ANNEX 15 ENQUESTA ALUMNAT 

ANNEX 16 ENQUESTA  PLA CATALÀ DE 

L’ESPORT 

ANNEX 17 ASSISTÈNCIA REUNIONS FAMÍLIES 

ANNEX 18 ASSISTÈNCIA CONSELL ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2019 - 2020 

 

34 
 

 

DILIGÈNCIA  per fer constar que, en data d’avui 2 de juliol, s’ha presentat la 

Memòria Anual del curs 2019-2020 al Consell Escolar de la ZER Ebre. La 

memòria  principal consta de 34 pàgines, sense l’annex, que és de 38 pàgines 

i el pla d’actuació dels serveis educatius, 16 pàgines. La memòria està 

desglossada en tres blocs diferenciats: memòria dels especialistes, 26 

pàgines, activitats escolars de caire especial, 33 pàgines, i el Pla d’Obertura 

del mes de juny, 14 pàgines. 

 

 

 

La secretària       Vist-i-plau de la directora 

 

 

 

 

Montserrat Llauradó Aribau     Gemma Castellví Navarro 

 

 

Riba-roja d’Ebre, 2 de juliol de 2020 

 

 

 

 


