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1. INTRODUCCIÓ
El curs 2019-20 comença amb la novetat de la posada en funcionament d’un equip
directiu provisional de ZER format per Montse Rodríguez (secretària), Silvia Escolà
(cap d’estudis) i Eva Andreu (directora). Comença doncs, una nova etapa amb un
nou equip complementari i amb el desig que aquest equip es cohesioni i sigui estable
per cursos futurs.
Una dada positiva del curs 2019-2020 a remarcar és el manteniment del nombre
d’alumnat a la ZER del curs anterior. No hi ha hagut davallada de matrícula. Tenim
75 alumnes matriculats i mantenim una plantilla formada per 10 mestres tutors ( 2 a
cada poble) i 4 mestres especialistes.
La tasca d'aquest curs vol ser una continuació de la feina ben feta que s’havia fet fins
ara. Aquesta tasca es centra en la consecució dels objectius marcats en la
Programació General Anual dividits en tres àmbits: pedagògic, cohesió social i
organització i gestió del centre. Pel que fa a l’organització s’han incrementat el
nombre de reunions de claustre i coordinacions i s’han afegit les comissions de
treball (festes, LIC i TAC). Aquest curs hi ha hagut una actualització del format de la
Memòria i PGA.
Pel que fa a l’àmbit pedagògic destaquem la continuació de la trobada setmanal de
Sarroca, fer l’Educació física en anglès i un nou esforç per millorar el castellà fent la
Religió en aquest idioma.
Els resultats de les proves de competències del curs 18-19 mostren un molt bon
nivell general que es va mantenint en el temps. Aquest curs no contarem amb els
resultats educatius externs, ja que no s’han pogut realitzar les proves de
competències bàsiques als alumnes de sisè, degut a la pandèmia del Covid .
Aquest curs ha estat complicat per vàries raons. Des d’un principi, per l’existència de
tres candidats al procés de selecció del director/a de la ZER: la Sílvia Escolà (cap
d’estudis de ZER), la Judith Reñe (directora de Sarroca) i l’Eva Andreu (directora
provisional de ZER).
Uns dies abans de la defensa dels projectes de direcció davant la comissió
avaluadora, el Departament ens comunica que cal tancar les escoles per causa del
Covid 19. D’aquesta manera, el procés de selecció queda ajornat. Després del
confinament i passat l’estat d’alarma el procés de selecció es reprèn però per un
mitjà gens habitual per a l’ocasió, per videoconferència. Guanya el concurs de
selecció la Sílvia Escolà, la qual a partir de l’1 de juliol passa a ser la nova directora
de la ZER l’Eral.
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La parada del curs escolar ens ha portat molt enrenou a l’equip directiu, mestres i
famílies. Els/les mestres de la ZER hem hagut de reinventar-nos per poder
comunicar-nos amb es nostre alumnat. Tutors/es i mestres especialistes hem
realitzat un acompanyament emocional i educatiu al nostre alumnat contactat amb
l’alumnat mitjançant videotrucades o per telèfon. També s’han realitzat trobades
virtuals dels mestres especialistes.
S’han enviat cada setmana tasques i propostes educatives ben variades a l’alumnat.
Hi ha hagut molt bona resposta en general per part de l’alumnat.
Mantenir el bon nivell dels resultats educatius és una de les prioritats de la nostra
ZER. El curs vinent caldrà vetllar per paliar aquesta parada educativa i buscar
sistemes eficaços de treball online en cas d’un altre confinament. Són prioritats
també: mantenir una bona convivència entre mestres i entre alumnes i fomentar el
coneixement i la interrelació entre les nostres escoles. Tot plegat en la línia dels
objectius fonamentals de la ZER: Qualitat i cohesió.
Com a Equip Directiu volem manifestar que som al vostre costat per ajudar, explicar i
treballar pel bé de les nostres escoles. Restem a la vostra disposició.
Equip directiu de la ZER.
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2. ANÀLISI I VALORACIÓ DELS OBJECTIUS PLANIFICATS PEL CURS

OBJECTIU 1. MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS
ESTRATÈGIA 1.1 Mantenir o millorar els resultats de les proves de competències bàsiques.
OBJECTIU GENERAL

PROPOSTES DE MILLORA

RESPONSABLE

1.1.1 Millorar els resultats de la
prova de castellà i medi.

✔ Proposar al claustre fer una formació de centre sobre
enfocament globalitzat per programar l’àrea de medi en
projectes.
Plantejar propostes de millora
✔
dins del context de la coordinació Treballar l’àrea de medi i castellà de forma més competencial. EQUIP DOCENT
✔ Continuar amb la mesura de fer la matèria ’Ètica o religió amb
de cicle
llengua castellana. S’ha pensat en aquesta àrea perquè és una
matèria on es dialoga molt i on el referent lingüístic és una
persona que només els fa aquesta matèria.

Mantenir els bons resultats en
llengua anglesa

Fer ús de la llengua anglesa, a
nivell oral, en l’àrea d’Educació ✔ Continuar treballant en aquesta línia.
Física

INDICADORS

1.1.2

ACTUACIONS

EQUIP DOCENT

Grau
d’aplicació

100% de les proves internes s’han portat a terme fins al
12 de març de 2020.

Mecanisme
de recollida

Registre de notes globals internes dels alumnes
de primària.

Grau d’
execució

90% de alumnes realitzen les proves.

Mecanisme
de recollida

Registre de notes globals internes dels alumnes
de primària.

Grau
d’impacte

80% dels alumnes obtenen AN-AE en les àrees
avaluades.

Mecanisme de
recollida

Registre de notes globals internes dels alumnes
de primària.
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OBJECTIU 1. MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS
ESTRATÈGIA 1.2 Dur a terme un projecte interdisciplinari comú a tota la ZER
OBJECTIU GENERAL

ACTUACIONS

PROPOSTES DE MILLORA

RESPONSABLE

Compartir més recursos i idees en les
coordinacions de cicle.
Treballar el projecte en totes les àrees de forma
més conjunta.
Continuar proposant activitat interdisciplinàries
EQUIP DOCENT
comunes que ens permetin compartir propostes i
feines.
Proposar al claustre de continuar el projecte i
posposar l’excursió pel curs vinent i convertir la
sortida d'un dia en colònies de dos dies.

1.2.2 Consolidar la nova fórmula
d’Animació lectora i foment de la
lectura a través de llibres relacionats
amb l’astronomia.

Lectura de tres llibres: 1 en català, 1 en
castellà i 1 en anglès. Tots lligats als projecte
✔
interdisciplinari. Un per trimestre. Presentar
el resum del llibre mitjançant la gravació de
l’explicació amb el mòbil. Penjar el resultat a
la web de l’escola i de la ZER.

No totes les escoles han realitzat els
enregistraments. Cal insistir en la formació
EQUIP DOCENT
interna sobre l’ús de les eines digitals, programes
i recursos que fem servir.

INDICADORS

1.2.1 Treballar l’Astronomia com a
tema per al projecte interdisciplinar.

-Taller “La terra paral·lela” impartit per l’Anna
✔
Giménez, treballadora i divulgadora científica
del CRP de Lleida per als alumnes de CM i✔
CS dins de la trobada de Sarroca setmanal.
-Treball de lectures, poemes, cançons,
✔
experiments al llarg de tema del projecte.
-Creació de la pel·lícula “L’Ocell estel·lar” per
part de l’escola d’Alfés. on s’explica una
✔
aventura dels alumnes d’Alfés amb una nau
espacial i els planetes.
-Sortida al parc astronòmic d’Àger. (suspesa)

Grau
d’aplicació

70% d’assoliment de les activitats s’han portat a terme (la Mecanisme
resta no s’han pogut realitzar a causa del Covid)
de recollida

Grau de
execució

100% de alumnes realitzen les activitats.

Mecanisme
de recollida

Valoració

Grau
d’mpacte

90% dels alumnes valoren positivament les activitats.

Mecanisme
de recollida

Valoració

Valoració claustre
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OBJECTIU 1. MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS
ESTRATÈGIA 1.3 Atenció de les necessitats educatives dels nostres alumnes tenint en compte la
diversitat
OBJECTIU GENERAL

INDICADORS

1.3.1. Reorganitzar
el suport per
atendre
la diversitat contemplant
diferents casos d’alumnat amb
necessitats educatives especials a la
ZER.

ACTUACIONS
✔ Revisar els diferents
agrupaments dels alumnes
✔ Reunions amb la CAD per
re definir les línies

PROPOSTES DE MILLORA
-Anàlisi dels resultats obtinguts en les proves
d’avaluació internes.
-Revisió dels plans individuals de l’alumnat.

Grau
d’aplicació

Nºde sessions CAD realitzades al curs.

Mecanisme de
recollida

Actes de les sessions.

Grau
d’execució

90% de satisfacció de la comunitat educativa

Mecanisme de
recollida

Actes de les sessions.

Grau
d’impacte

100% d’actes entregades de les sessions

Mecanisme de
recollida

Actes de les sessions.

RESPONSABLE

CAD
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OBJECTIU 1. MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS
ESTRATÈGIA 1.4 Manteniment de l’ús de les noves tecnologies de l’aprenentatge i de la comunicació
OBJECTIU GENERAL

1.4.1 Mantenir l’ús de les TIC com a mitjà
de comunicació entre la comunitat
educativa.
Fomentar l’ús del mòbil com a eina
multimèdia de grans possibilitats

1.4.2 Fomentar l’ús del servidor local
(synology) per facilitar els compartiments
de materials i poder accedir a les tasques
de gestió des de casa a través d’Internet.

INDICADORS

1.4.3 Augmentar l’exposició dels nostres
treballs a les Webs de cada escola.

ACTUACIONS

PROPOSTES DE MILLORA

RESPONSABLE

Creació d’un compte de
correu electrònic per
cada alumne
Potenciar les eines de
Google per part dels
alumnes i mestres.
Ús del correu electrònic
com a mitjà de
comunicació amb les
famílies

-Augmentar la formació - informació a mestres i famílies
sobre l’ús de les nostres eines multimèdia de comunicació
Passar sistemàticament guies d’ús: correu electrònic dels
nens, com entrar al Drive i trobar el que hi ha compartit,
servidor local de la ZER, accés als documents de gestió i
d’informació, com veure els vídeos de les escoles, com
treballar a la pàgina de recursos.
-Promoure l’ús del mòbil com una eina didàctica que ens
permet mostrar el que fan els nens amb una gran facilitat.

COORDINADOR TAC

Dinamitzar l’ús del
synology

Ús irregular del servidor local. El coordinador TAC i altres
coordinadors poden ajudar a les escoles que no estan
avesades a treballar-hi a familiaritzar-se.

EQUIP DOCENT

El nivell d’activitats és variable d’una escola a una altra . El
coordinador TAC pot ajudar a dinamitzar i impulsar les webs
que no estan actualitzades.
Continuar treballant amb el mòbil com una eina més per
treballar la projecció exterior.

EQUIP DOCENT I
COORDINADOR TAC

Dinamitzar totes les web
de les escoles i ZER.
Fomentar l’ús del mòbil
com a eina multimèdia
de grans possibilitats

Grau
d’aplicació

% entrades a la web.
Ús del drive per part dels alumnes.

Mecanisme de
recollida

Registre a la pàgina web
Nombre de documents compartits.

Grau de
qualitat

Ús de les competències metodològiques en la vida
diària.

Mecanisme de
recollida

Nombre d’activitats amb PDI

Grau
d’impacte

Canvis en les rutines diàries.
Incorporació de les TIC a la pràctica docent, en el treball
dels alumnes i en l’àmbit familiar.

Mecanisme de
recollida

Enquesta valoració sobre els canvis en hàbits
diaris de les TIC a tots els membres de la
comunitat educativa: mestres, alumnes,
famílies(no realitzada)
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OBJECTIU 1. MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS.
ESTRATÈGIA 1.5. Establir i mantenir un entorn de pràctiques dels estudiants Dual

satisfactori per ells i pels mestres.
OBJECTIU GENERAL

ACTUACIONS

PROPOSTES DE MILLORA
Continuar amb el pla d’acollida dels
practicants establert des de fa cursos.
Aquest curs no s’ha pogut portar a terme
quasi en la seva totalitat degut a
discrepàncies en el Consell de direcció
sobre l’horari de les reunions mensuals amb
el coordinador i practicants.

1.5.2 Establir l’ús del correu electrònic,
com a mitjà de comunicació habitual
entre el Coordinador i els practicants.

Convidar als practicants a l’assistència ✔
de reunions que coincideixin amb dijous
i divendres (CAD, tutories…) per tal que
vegin una part important de
✔
l’organització de la ZER.
Implicar els practicants en la
✔
dinamització i en l’ exposició de treballs
a les webs de l’escola.

Fer un seguiment dels practicants al llarg del
curs entre els tutors de pràctiques i
coordinador al llarg del curs.
Compartir la valoració dels practicants feta
pel tutor al coordinador de pràctiques.
Implicar els tutors de pràctiques en
l’assistència a dues reunions de tutors de
pràctiques de la UDL.

INDICADORS

1.5.1 Acollir apropiadament els
practicants. Assolir un bon nivell de
confort i satisfacció dels estudiants.

Realitzar una reunió d’acollida amb els 5
practicants i el coordinador de
pràctiques.
Fer una visita conjunta amb tots els
practicants i coordinador per les cinc
escoles de la ZER. Els mateixos
practicants faran de guia de la seva
respectiva escola.

Grau
d’aplicació

90% de les reunions planificades s’han portat a terme.

Grau d’execució

90% de responsables satisfet en el compliment del pla de
Grau d’execució
formació establert.

Grau
d’impacte

Implicació d’un 90% dels responsables.

Grau d’aplicació

Grau
d’impacte

RESPONSABLE

COORDINADOR DE
PRÀCTIQUES
TUTORS DE
PRÀCTIQUES

EQUIP DIRECTIU
COORDINADOR
PRÀCTIQUES
TUTORS PRÀCTIQUES

100% de documentació entregada i compartida als
coordinadors.
90% de satisfacció dels responsables en el pla de
formació establert.
100% de tutors/es i coordinador/a han participant
en la realització de la documentació i formació.
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OBJECTIU 1. MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS.
ESTRATÈGIA 1.6. Realitzar formació continuada de tot el claustre.
OBJECTIU GENERAL

ACTUACIONS

PROPOSTES DE MILLORA

RESPONSABLE

Proposta pel curs vinent d’una formació interna
sobre metodologies actives pel desenvolupament
competencial avaluació competencial .
Taller de formació Steam a càrrec
de l’Anna Giménez.
Taller sobre primers auxilis.
Infermera Cap de Puigverd.

1.5.2 Facilitar l’assistència, sempre que
sigui possible dels coordinadors a les
Jornades de formació.

Assistència dels coordinador a
Jornades de formació relacionades.
Seminari TAC, Jornades d’educació
física, formació de riscos, formació
dual ...

INDICADORS

1.5.1 Cobrir la necessitat dels docents
d’estar en constant formació per tal de
poder gestionar millor l’aula.

Mantenir d’una formació interna sobre l’ús de les
eines habituals i programes que fer servir: imatge EQUIP DIRECTIU
digital, accés i gestió del servidor local, drive,
EQUIP DOCENT
correu i web.
Manteniment d’una graella compartida al drive
on el claustre apunti els cursos de formació que
realitza durant el curs.

Implicar als coordinadors en l’assistència mínima
EQUIP DIRECTIU
d’un taller, seminari o Jornada relacionada al
COORDINADORS
llarg del curs.

Grau
d’aplicació

90% de les sessions planificades s’han portat a
terme.

Grau d’aplicació

100% de documentació entregada i compartida als
coordinadors.

Grau d’execució

90% del claustre satisfet en el compliment de pla de
formació establert.

Grau d’execució

90% de satisfacció dels coordinador en el pla de
formació

Grau
d’impacte

Implicació d’un 90% del claustre.

Grau
d’impacte

100% de coordinadors han participat en la realització
de seminaris, o tallers.
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OBJECTIU 2. MILLORA DE LA COHESIÓ SOCIAL
ESTRATÈGIA 2.1 Increment de la participació de tots els membres de la comunitat educativa
OBJECTIU GENERAL
2.1.1. Millorar la participació i
comunicació de tots els membres de la
comunitat.

ACTUACIONS

PROPOSTES DE MILLORA

Participació de les famílies en projectes
diversos: oficis, postres, conta contes,
jornades esportives de ZER, jornades
de cloenda de curs...

RESPONSABLE
EQUIP DIRECTIU I
EQUIP DOCENT

Participació de les famílies en el
manteniment de l’escola
2.1.2 Potenciar nous espais de
comunicació i complicitat amb les
famílies.

2.1.3. Millorar la convivència i el clima
escolar del centre

2.1.4 Continuar la trobada setmanal.

CONSELL DE DIRECCIÓ

Organitzar grups de manteniment de
l’hort i decoració del pati amb la
col·laboració de les famílies.
Realització de tres sortides anuals. Les
colònies es realitzen bianual.

Realització de tres sessions setmanals
d’Educació Musical, anglès i ed. Física
per cicles.

✔ Organitzar activitats per treballar
l’Educació emocional.
✔ Organitzar activitats de cohesió de grup
durant el curs (mestres i PAS).

Més coordinació dels tres especialistes
per tal de treballar continguts més
globalment

Realització de xerrades o tallers de temes
educatius d’interès.

2.1.5 Continuar amb la sortida de la
descoberta dels pobles.

Cada curs es fa la descoberta d’un poble.

Més participació dels alumnes a l’hora de
fer de guia.

EQUIP DIRECTIU

EQUIP DOCENT I
EQUIP DIRECTIU

EQUIP DOCENT.
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2.1.6 Modificar la jornada-cloenda final de
curs.

INDICADORS

2.1.7 Continuar la coordinació amb l’IES
Caparrella

Jocs esportius i actuacions musicals
sobre el projecte treballat.

Jornada de coordinació amb la Caparrella
(assisteix coordinador primària)
Presentació bianual de l’ IES a la ZER

Participació més alta dels tutors i
mestres especialistes. Reduir actuacions
musicals.

EQUIP DOCENT

Continuar amb la coordinació.

EQUIP DIRECTIU I
COORDINADOR
PRIMÀRIA

Jornada de visita a l´IES Caparrella pels
alumnes de 6è

Grau
d’aplicació

Nombre d’esdeveniments promoguts.

Mecanisme de
recollida

Valoració enquesta mestres recollida a la memòria

Grau d’execució

Satisfacció
de la comunitat educativa per les fites
aconseguides

Mecanisme de
recollida

Valoració enquesta mestres recollida a la memòria

Mecanisme de
recollida

Valoració enquesta mestres recollida a la memòria.

Grau d’aplicació Nombre d'activitats realitzades
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OBJECTIU 3. Millora de la gestió del centre
ESTRATÈGIA 3.1 Actualització de documents del centre.
OBJECTIU GENERAL

3.1.1 Revisió dels documents de gestió.

INDICADORS

3.1.2 Millorar l’eficiència del treball de
l’equip docent, facilitant la realització de
les tasques planificades.

ACTUACIONS

Implementació del Projecte de
Convivència i Lingüístic
Iniciació de l’actualització del PEC.

PROPOSTES DE MILLORA
Elaborar una graella amb les dates de
revisió dels documents i la periodicitat en
què s’han de revisar.
Continuació de l’actualització del PEC i
publicació amb tota la comunitat educativa.

RESPONSABLE

EQUIP DIRECTIU i
COORDINADOR LIC

✔ Confeccionar un calendari de curs i un
calendari de tasques a realitzar i documents
Implicació dels coordinadors juntament
a entregar.
amb un membre de l’equip directiu en
✔ Implicar als coordinadors en la confecció i
l’actualització de la documentació:
EQUIP DIRECTIU
entrega de convocatòries i actes de les
Projecte de Convivència.
reunions previstes.
.

Grau
d’aplicació

90% de les reunions planificades s’han portat a terme.

Grau d’aplicació

80% de documentació entregada i compartida al
Drive (convocatòries i actes)

Grau d’execució

80% del claustre satisfet en el compliment de la
planificació

Grau d’execució

90% de satisfacció del claustre en les reunions de
coordinació.

Grau
d’impacte

Implicació d’un 90% del Consell de direcció.

Grau
d’impacte
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3. AVALUACIÓ DELS PROCESSOS D’APRENENTATGE DE
L’ALUMNAT I DELS SEUS RESULTATS
Resultats final curs de la ZER
PRIMER CURS

SEGON CURS

TERCER CURS
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QUART CURS

CINQUÈ CURS

SISÈ CURS
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RESUM NOTES DE LA ZER

Valoració qualitativa:
Novament tenim la satisfacció de fer una valoració positiva dels resultats globals interns de
l’alumnat de la ZER. Els resultats s’han mantingut a l’entorn del AN – AE en el 80% dels casos.
Mantenim una línia de continuïtat de bons resultats.
Aquest curs no hem pogut incloure en la memòria la valoració de les competències bàsiques
comentades i valorades ja que les proves no s’han pogut realitzat degut a la pandèmia del Covid
19.
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4. AVALUACIÓ D’ASPECTES ORGANITZATIUS I DE
FUNCIONAMENT GENERAL DEL CENTRE
4.1. De l’estructura organitzativa de govern i de coordinació del centre
Acords presos en Consell Escolar

16 d’octubre de 2019




S´aprova per unanimitat de tots els assistents l´esborrany de l´acta de la
sessió del 30 de maig del 2019.
S´aprova per unanimitat de tots els assistents la Programació General
Anual (2019-2020) i la Memòria anual (18-19).
S´informarà a les directores de les escoles la decisió dels Ajuntaments
d´atorgar o no la subvenció de 500€ per poder fer front a la despesa de
l´autocar de la trobada a Sarroca.

29 de gener de 2020




S´aprova per unanimitat de tots els assistents, l´esborrany de l´acta de la
sessió del 16 d’octubre del 2019.
S´aprova per unanimitat de tots els assistents, l’exercici econòmic de
l’any 2019 i el pressupost de l’any 2020.
S´aprova per unanimitat de tots els assistents que els representats del
Consell escolar en la comissió per a la selecció de directora de la ZER
són: En Xavier Prunera Cebrià (representant ajuntaments ZER) i na
Susanna Cases Novell (representant Ampa i PAS).
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Acords presos en Claustre

ACTA NÚMERO:

1

LLOC:

Escola La Roca de Sarroca

DATA:

10 DE SETEMBRE DE 2019

TEMES TRACTATS
1.Calendari:

ACORDS PRESOS
Festius: 1 de novembre/ 6 desembre i 1 maig
Lliure disposició: 31 octubre/ 24 febrer/ 30 abril
Competències bàsiques: l´assignatura de
castellà és la que té resultats més baixos.
Proper claustre: 27 de novembre

2.Horaris
Dimecres: reunions/ Dimarts: 13 a 14 formació /
Div: 13 a 14 CAD (1/trimestre). Aquest divendres
ve la Iolanda de l´EAP i es farà l´horari.
Tots els mestres enviaran el seu horari i dels
alumnes al correu de la ZER.

3. Reunions famílies

25 de setembre i el 27 a Sarroca. Especialistes:
Alcanó: Raquel i Marta
Alfés: Montse
Sarroca: Montse R.
Sunyer: Marta i terç de la Raquel (anglès)
Torrebesses: Eva i terç Raquel
Infantil: Mar
Primària: Sílvia
Tac: Carles LIC: Marta

Riscos: Raquel

4. Coordinacions i comissions
Comissions:
Festes: Eva, Montse E., Àngels, Mar, Raquel,
Gemma.
Tac: Sílvia, Marga, Judith, Carles.
Lic: Montse R., Marta, Anna, Yasmina.

5. Propostes sortides

1r T: Parc “Granja Aventura” Barbastre
28 octubre.
2nT: LLEIDA Grans: Audició “L´humor de Leroy
Anderson” 18 març.
Petits: - Teatre escorxador “Polzet” +... 23 i 24
març 2020
-Vallcalent
3rT: Petits i grans:
- Saragossa (parc d´atraccions?)
-Montblanc
- Àger
18
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CRP, revalorització escola rural tot i que es
decideix que ja es fa cada any la trobada al
poble que li pertoca.

6. Propostes projecte
interdisciplinari

7. Animació lectora

8. 1a trobada a Sarroca

Igual que els cursos anteriors: castellà, català i
anglès. A anglès s´anirà treballant al llarg del
curs la lectura.
Dilluns 16 setembre, s´ha enviat per correu a
totes escoles les autoritzacions desplaçaments
dels alumnes.
Ambients/Stem/Creu Roja/Gabarró.
Dijous 3 d´octubre inici practicants DUAL

10. Altres

Nomenaments terços anglès i Judith,
s´incorporaran el dilluns 16 setembre.
Pla consum de fruita, es fa a Sarroca i es
proposa a les altres escoles si s´hi volen adherir.

Propera reunió

La propera reunió de claustre serà el dia 27
de novembre de 2019

9.Formació i absències
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ACTA 2
LLOC: Escola La Roca de Sarroca
DATA: 27 DE NOVEMBRE DE 2019
TEMES TRACTATS

ACORDS PRESOS

1.Lectura acta anterior.

1.S´aprova per unanimitat de tots els assistents
l'acta anterior.
2.Ustec-stes:
2. El representant de Primària d´Ustec Francesc
Arbiol, comunica diverses informacions.
-Es pot perfilar el 50% dels mestres del claustre. Si
és centre de màxima complexitat, el 100%.
-Cobrament del 30% del mes d'octubre i el 60%
equitativament
-Estadis: cal demanar-los.
3. Formació primers auxilis:
-15.600 places previstes d´oposicions.
-SBV: com a referent del programa 3. Cal canviar la persona referent. Dates curs: 23,
hi consta: Maria Badia .
28 i 30 de gener (8h presencials + 7 online).

4. Informacions Riscos laborals.

5. Informacions diverses.

Propera reunió

El 4 de febrer formació primers auxilis, infermera
de Puigverd.
4. La coordinadora, Raquel, ha passat uns
annexos que s´han d´emplenar cada cop que ve
alguna empresa a l’escola a fer alguna revisió o
arranjament.
Si es canvien productes cal canviar les etiquetes i
enviar-ho al Departament.
5. Festivals de Nadal:
18 desembre tarda Alcanó: Eva, Raquel i Marta.
19 des. Torrebesses: Àlex, Eva.
20 des. Sunyer: Eva, Marta, Montse i Àlex.
11.30 Alfés: Eva, Raquel .
Sarroca: Eva, Montse i Raquel.
Subvencions Diputació:
Acord que ens arribaran 4000€ del 2018 i 2019
De moment els ajuntaments no cal fer la subvenció
dels 500€ que els havíem demanat.
Divendres 29 reunió comissió CAD.
La propera reunió de claustre serà el dia 22 de
gener de 2020
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ACTA NÚMERO:

3

LLOC:

Escola La Roca de Sarroca

HORA: 13:15 h

DATA: 22 de gener de 2020
TEMES TRACTATS

ACORDS PRESOS

1.Lectura i aprovació de l´acta
anterior.
2. Formació.
El curs d´SVB de les dates 23, 28 i 30
de gener s´ha anul.lat per manca
d´inscripcions.
Possibilitat de fer formació amb cada
escola (cadascuna 30€).
Escola de Pinyana (Lleida) ofereix
formació Steam sobre medi, 20h.
Inici: 5 febrer fins 29 abril 17:3019:30h.
3. Publicació “Som canalla”

1.S´aprova per unanimitat de tots els assistents l´acta
de la sessió anterior (27 Nov).
2. SVB: Possibilitat de fer formació el 31 març (17- 20h)
amb les següents assistents: Àngels, Gemma, Yasmina,
Raquel, Montse E., Eva, Sílvia i Montse R.
Primers auxilis 4 febrer 13:15-14:45.

4. Col.laboració UAB
5. Trobada esportiva

3. Aquest curs participaran les escoles d´Alfés, Alcanó i
Torrebesses i especialistes; el curs que ve s´hi afegirien
Sarroca i Sunyer. La primera publicació al mes de febrer
la farà la Montse; abril: Alcanó i juny: Torrebesses.
4. Aida Urrea, del 24 al 27 de febrer ens enviaran
l´enquesta.
5. Es preguntarà a l´Ampa de l´escola d´Alcanó si es
vol dur a terme ja que és on es realitza la festa de fi de
curs.
6. No es fan comissions per manca de temps.

6. Comissions
Propera reunió

La propera reunió de claustre serà el dia 29 d´abril
de 2020
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ACTA NÚMERO:

4

LLOC:

Escola La Roca de Sarroca

HORA: 13:15h

DATA: 5 de febrer de 2020
TEMES TRACTATS

ACORDS PRESOS

1.Lectura i aprovació de l'acta
anterior
2. Taller hàbits saludables
04/02/2020.

1.S´aprova per unanimitat de tots els assistents l´acta del
22/01/2020
2. Es mirarà de canviar la data de l'autocar del dilluns
30/03/2020 al dijous 02/04/2020 per tal de poder fer el taller
tots els alumnes de CM i CS.
3. L´escola d´Alcanó proposarà a l´AMPA la realització de la
trobada esportiva del mes de maig.

3. Trobada esportiva a Alcanó.

4.
Recordatori
pagament
autocar trobada Sarroca 1r
trimestre.
5. Els representants més votats són:
5. Elecció de tres representants Montse Rodríguez, Àngels Vidal, Mar Pérez. Suplent: Carles
del claustre per a la comissió de Gómez
selecció de la Directora.
6. Comissions: TAC, Festes i
LIC

Propera reunió

La propera reunió de claustre serà el dia 29 d´abril de
2020
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ACTA NÚMERO:

5

LLOC:

Virtual “Meet Hangout”

HORA: 10:00 h

DATA: 29 DE MAIG DE 2020
TEMES TRACTATS

ACORDS PRESOS

1.Lectura i aprovació de l’acta 1.S´aprova per unanimitat de tots els assistents l'acta anterior.
anterior.
2.El pla d’obertura de les escoles, la carta a les famílies i la
infografia s’enviaran a cada escola per fer-ne les adaptacions
2. Pla reobertura centres.
pertinents i després a l’inspector.
Alfés: Eva // Sunyer: Marta, Montse //
Torrebesses: Àlex
A Sarroca cal acabar de decidir si s’acullen al pla per cura
fills/es.
Previsió alumnes: Alfés 2 de P3 + Àdam?
Alcanó, Arnau (6è) i Josep P4?
Sarroca, 2 de P4 i els de 6è (Amèlia i Ricard).
Sunyer, 1 de P3 i 1 de P5 i 3 de 6è.
Torrebesses, 2 de 6è (Izan i Maik)
L’acollida dels alumnes de 6è serà d’11 a 13h, cada dia si es
vol.
Document de declaració responsable: omplir i enviar per
correu
3. Trobades virtuals
3.Les trobades funcionen força bé; les tutories poden ser
telemàtiques. La Marta comenta que els alumnes de Sunyer
4. Avaluació 3r trimestre.
ja tenen les tauletes des d’avui.
4. Dilluns 1 de juny, Sunyer/ Dimarts 2, Alfés/ Dimecres 3,
5. Informacions diverses.
Sarroca/ Dijous 4, Alcanó/ Divendres 5, Torrebesses
5.Pàgina web “Recursos digitals per ensenyar,...” Pep va
comentar que ha afegit 1.500 links nous. Es poden fer
recomanacions i penjar recursos i aportacions.
Preinscripció alumnes: 16. Total ZER, al voltant de 85.
Decret de plantilla docent encara no ha sortit.
El personal substitut no es pot confirmar.
Dates per continuïtat docents en comissió de serveis: del 8 de
juny al 3 de juliol.
Per a la Memòria anual, l’Eva passarà les actes de
coordinacions LIC, TAC i Riscos perquè cada coordinador les
empleni.
Orles: cal passar a buscar-les a Sarroca i repartir-les a cada
escola.
Es farà recerca d’editorials per cicles per si hi ha canvi de
llibres el curs vinent.
Propera reunió

La propera reunió de claustre serà el dia 29 de juny de
2020
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ACTA NÚMERO:

6

LLOC:

Virtual “Meet Hangout”

HORA: 9:00 h

DATA: 29 DE JUNY DE 2020

TEMES TRACTATS

ACORDS PRESOS

1.Lectura i aprovació de l’acta 1.S´aprova per unanimitat de tots els assistents l'acta anterior.
anterior.
2. L’Eva i el Pep s’acomiaden. L’Eva va a ocupar la seva
2. Equip directiu. Canvis
plaça definitiva a l’escola “La Mitjana” i presenta el nou equip
directiu. Directora ZER: Sílvia Escolà. Cap d’estudis: Marta
Riera. Secretària: Montse Rodríguez.
El Pep deixa constància del seu agraïment a l’Eva per la seva
trajectòria en l’equip directiu i a la resta de mestres companys
3. Memòria anual ZER.
en tots els anys de carrera professional.
3. En el transcurs dels propers dies i abans d’acabar el mes
4. Formació interna de centre.
de juliol s’ha de fer la Memòria anual del curs 2019-2020.
4. De cara a un possible confinament el curs vinent, es parla
de fer-la sobre les llicències digitals, plataforma G Suite (no
gratuïta) o Moodle Eix. S’acorda que es farà aquesta darrera
5. Calendari. Propostes
(en principi l’equip directiu) a fi d’instal·lar la plataforma
Moodle.
6. Llibres de text.
5. Dies de lliure disposició: 7 desembre 2020, 15 febrer 2021,
30 abril 2021
6. Canvi d’editorials:
7. Altres informacions.
Infantil: edebé / CI, CM i CS: Zoom.
Alfés possibilitat CI quaderns Zoom. Les llicències digitals per
a Sarroca, que no faran canvi, tenen un cost d’uns 10€.
7. La Sílvia proposa que dels diners del material no gastats
del 3r trimestre (famílies) se’ls faci una agenda als alumnes
pel curs vinent i un usb; als d’infantil una ampolla.Fa una
proposta de portada i contraportada agenda.
A Sarroca i Alcanó (Anna) pensen que és millor tornar-los els
diners enlloc dels usb i l’ampolla.
S’acorda que s’informarà a les famílies que no comprin
agenda i cada escola farà recompte del nombre d’agendes i
usb que els hi cal.
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4.2. De l’organització pedagògica del centre
Actes de reunió de coordinació d’educació infantil i cicle inicial
ACTA DE REUNIÓ DE COORDINACIÓ D’EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL

ACTA NÚMERO:

1

LLOC:

Escola La Roca de Sarroca

DATA:

18/09/2019

ASSISTENTS:
Margarida Bosch
Anna Lletjós
Àngels Vidal
Montse Esterri
Eva Andreu

Coordinadora (Mar Pérez)

TEMES
TRACTATS
1. Projecte
interdisciplinar.
2. Lectures 2n i 3r
trimestre.
3. Formació.
4. Editorial Vicens
Vives.
5. Data de la
propera reunió.

ACORDS PRESOS
1.

Es parla de les possibilitats del tema del projecte per poder-lo
lligar amb altres coses durant el curs. El tema de l’espai és
interessant perquè dona molt joc per treballar tant amb grans
com petits. L’Eva diu que a la ZER hi ha uns poemes
musicats, d’un recull de contes amb CD (Aquest nen està a la
Lluna) i que els penjarà al synology.
L’Anna explica que l’Anna Giménez del CRP fa una activitat que
es diu Terra paral·lela i que estaria disposada a venir a l’escola a
fer-la i no cobraria res. Es podria fer un dilluns de ZER perquè no
hagués d’anar a tantes escoles.
2. Pel que fa a les lectures es comenta si cada nen es compra
un llibre diferent per poder fer les exposicions i gravació. Es
decideix que es podria comprar un llibre igual per a tots per fer
un treball col·lectiu amb més profunditat i que cada nen esculli
un llibre de la biblioteca d’aula per llegir i fer l’exposició.
Mirarem lectures de català i castellà per si poden ser d’algun
tema relacionat amb el projecte.
3. L’Àngels va enviar un correu que li va arribar a l’escola sobre
una activitat de prevenció de la violència de gènere. Es podria
demanar en un dilluns de ZER perquè seria interessant fer-lo,
cal que els ajuntaments paguin alguna cosa i s’haurà de parlar
primer.
4.
Les escoles que van demanar la carpeta d’entorn per a
infantil encara no la tenen perquè està descatalogada. Es
valora la possibilitat de canviar d’editorial de cara a l’any
vinent.
5. La propera reunió serà el 16/10/19 a les 13:00h a l´escola de
Sarroca.
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ACTA NÚMERO: 2
LLOC:

Escola La Roca de Sarroca

DATA:

13/11/2019

ASSISTENTS:
Sílvia Escolà
Eva Andreu
Montse Esterri
Àlex Falces (1/3 Raquel)
Judith Reñé
Xavi Gomà (1/3 Judith)
Carles Gómez
Marta Riera
Gemma Civit
Yasmina Martínez
Anna Lletjós
Àngels Vidal
TEMES
TRACTATS
1. Esfera.
2. Revista Som
Canalla.
3. Activitats del
segon
trimestre.
4. Formació.
5. Projecte
multidisciplina
r.
6. Data de la
propera
reunió.

Coordinadora (Mar Pérez)

ACORDS PRESOS
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Ja s’ha obert l’avaluació a esfera, cal que entrem tots per detectar
possibles problemes abans de començar a avaluar.
Encara que no participem en l’elaboració de la revista ens han
donat un exemplar per a cada alumne. Les escoles que no en
tinguin han d’agafar els diaris que es van deixar a Sarroca.
Durant el segon trimestre es faran dues activitats en els dilluns de
trobada de ZER. Una activitat la durà a terme l’Anna Jiménez el 27
de gener, el taller es diu Terra paral·lela i el farà CM i CS. Per a
aquesta activitat ha de fer sol sinó s’haurà d’ajornar per un altre dia.
La segona activitat la durà a terme la Laia Solà i és una xerrada
sobre l’abandonament dels animals domèstics, es farà a CS el 17 de
febrer de 9:45 a 10:30.
Hi ha dues formacions previstes per als mestres. Una la farà el
mestre Pep Borràs el dia 26 de novembre de 13 a 14 a l’escola
d’Alfés, és sobre eines TAC per a tots els mestres que creguin que
ho necessiten. L’altra formació prevista és sobre primers auxilis i la
farà la infermera de Puigvert el dia 4 de febrer.
Pel que fa al projecte la Mar comenta que ha penjat una carpeta al
Synology on hi ha materials diversos per al projecte de l’espai. Com
que és un tema molt ampli cadascú treballarà amb els seus alumnes
els continguts adequats per al que volen saber els seus nens.
Aquesta carpeta ha de seu un calaix de recursos per a poder buscar
la informació que necessitem. Es mostra la carpeta del synology
però la Mar també la té al drive i la compartirà amb els mestres de la
ZER perquè troben més fàcil l’accés al drive.
La propera reunió serà el 12/02/20 a les 13:00h a l´escola de
Sarroca.
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ACTA NÚMERO: 3
LLOC:

Virtual: Meet de Hangout

DATA:

11/06/2020

ASSISTENTS:
Margarida Bosch
Anna Lletjós
Àngels Vidal
Montse Esterri
Eva Andreu
Raquel Teixidó

Coordinadora (Mar Pérez)

TEMES
TRACTATS
1. Previsió del
nombre
d’alumnes i
cursos per aula.
2. Llibres de text i
llicències digitals.
3. Deures de
vacances.
4. Pàgines de
recursos digitals
usades.
5. Punt obert.

ACORDS PRESOS
1. Les escoles de la Zer queden així pel curs vinent:
PETITS

P3

P4

P5

1r

Alcanó (8)

5

1

1

1

Sunyer (11)

2

5

2

2

Torrebesses (9)

3

1

2

2

Alfés (7)

4

2

1

Sarroca (4)

1

1

2

GRANS

4t

5è

6è

Alcanó (7)

1

2

3

1

Sunyer (12)

4

3

1

4

Torrebesses
(6)

1

2

1

2

1

3

Sarroca (7)

4

2n

1

3r

Alfés (11)

1r

2n

2

1

1
3

3

Els aspectes a destacar de les taules anteriors són:
- Sunyer: Diuen que hi ha el rumor que una família de romanesos
que està a Sunyer vagin a buscar el seu fill per portar-lo al
poble, el nen aniria a P4 si es dona el cas.
- Torrebesses: L’Àngels comenta que els tres nens de cicle inicial
aniran algunes hores a la classe dels grans a fer les matèries
allí.
- Alfés: La Marga comenta que voldrien fer un grup més de 1r a
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3r per a fer les especialitats, sempre que fos possible perquè el
grup queda desfasat d’infantil i dels més grans.
- Sarroca: L’alumna de 4t potser anirà a la classe dels petits
perquè està sola de cicle, caldrà veure horaris per ubicar-la bé.
Pel que fa als llibres de text per al curs vinent s’ha buscat
nous projectes que tinguin un entorn digital a educació infantil.
Finalment es decideix que s’agafarà el projecte FRIENDLY
d’Edebé per a educació infantil, és un projecte globalitzat i
cada escola pot implementar-lo en funció de les seves
necessitats. A l’escola d’Alfés no faran anar aquestes fitxes
perquè la mestra les fa ella.
Per a cicle inicial es decideix agafar el nou projecte de Vicens
Vives, ZOOM. La Marga diu que ella aquest curs ha utilitzat els
quadernets que li ha convingut per als nens que tenia i li ha
funcionat bé.
La coordinadora passarà un full amb els ISBN dels projectes
perquè es puguin fer les llistes de llibres per al curs vinent. La
Raquel diu que aquest any tampoc cal comprar llibre d’anglès a
infantil i l’Eva diu que de música tampoc.
3. Pel que fa als deures d’estiu, la coordinadora va passar un
recull d’activitats per a infantil que està bé i com que agrada a
tothom el passarem amb un format bonic i ja ho tindrem,
també es recomanarà la pàgina de recursos digitals de la
ZER per fer de manera voluntària. A cicle inicial es proposa
fer un diari d’estiu on els nens poden dibuixar o enganxar
fotos i escriure el que fan. També se’ls proposarà fer activitats
de la pàgina de recursos digitals de la ZER.
4. En aquest punt les tutores dels petits creiem que si es crea
una plataforma de treball tipus moodle o g-suite han de ser
els tutors dels grans els que l’escullin perquè són els que la
utilitzaran més, nosaltres ens afegirem a la que ells
decideixin.
5. Es comenta que les mestres posaran un horari per anar a
recollir el material i les notes del segon i tercer trimestre i les
finals. Al mateix moment se’ls donarà les recomanacions
d’estiu.
L’Eva recorda que als alumnes de tercer curs se’ls ha de posar al
material, la flauta dolça perquè la comprin.
2.
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ACTES DE REUNIÓ DE COORDINACIÓ DE CICLE MITJÀ I CICLE SUPERIOR
ACTA NÚMERO:

1

LLOC:

Escola La Roca de Sarroca

DATA:

18/09/19

ASSISTENTS:
Sílvia Escolà
Judith Reñé
Yasmina
Gemma Civit
Carles Gómez
Montse Rodríguez
Raquel Teixidó
Àlex Falces
Xavier Gomà
TEMES TRACTATS
1.
2.
3.
4.
5.

Presentació nous membres
Llibres de text Vicens Vives
Sortides
Formació
Llibres de lectura

Coordinadora
Escola La Roca
Escola Torrebesses
Escola Alfés
Escola Sunyer
Especialista ZER
Especialista ZER
1/3 Escola Alfés
1/3 Escola La Roca
ACORDS PRESOS
1. Presentem les dos persones que cobreixen
els terços de la Judit i de la Raquel.
2. L’editorial Vicens Vives ens generarà un
usuari per totes les mestres de la ZER.
3. La Sortida del 1r trimestre a Granja Aventura
ja està confirmada. Al 2n trimestre es manté
la sortida cultural a Lleida que caldrà anar
organitzant el temps i les activitats. Estem
pendent del caixaforum i de la fundació
sorigué. Al 3r trimestre hi ha la possibilitat
d’anar a l’Observatori d’Àger o al
Cosmocaixa de Barcelona.
4. Presentem la possibilitat de fer primers
auxilis, STEM i ambients. Els temes que es
consideren més interessants són els de
l’STEM i els ambients d’aprenentatge.
5. La propera reunió serà el 16/10/19 a les
13:00h a l´escola de Sarroca.
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ACTA NÚMERO:

2

LLOC:

Virtual: Meet Hangout

DATA:

11/06/20

ASSISTENTS:
Sílvia Escolà
Judith Reñé
Yasmina
Pep Borràs
Carles Gómez
Montse Rodríguez
Àlex Falces
Xavier Gomà (s’excusa)
Marta Riera
Carme Garcia

TEMES TRACTATS
1. Previsió nombre alumnes
classe grans
2. Llibres de text Vicens Vives
i llicència digital
3. Deures d’estiu
4. Pàgina recursos digitals i
webs consultades.
5. Punt obert

Coordinadora primària
Escola La Roca
Escola Torrebesses
Escola Alfés
Escola Sunyer
Especialista EF ZER
1/3 Especialista Anglès ZER
1/3 Tutoria de La Roca
Especialista EE
Mestra de religió

ACORDS PRESOS
1. Escola d’Alcanó: 7 alumnes (3r a 6è)
Escola d’Alfés: 11 alumnes (1r a 6è)
Escola de Sarroca: 7 alumnes (4t a 6è)
Escola de Sunyer: 12 alumnes (3r a 6è)
Escola de Torrebesses: 6 alumnes (3r a 6è)
2. L’editorial Vicens Vives Aula Activa i ZOOM.
Les dues edicions amb recursos digitals.
Ofereixen llibres de text, quaderns de treball
i llicències digitals. El nou projecte de
l’editorial presenta algun canvi en la imatge i
en algun llibre (ex. Català té dos llibres: un
de textos i l’altre d’activitats, ciències
naturals és més visual amb esquemes i
infografies). Les matemàtiques tenen una
presentació amb menys cúmul d’activitats
per pàgina.
Es considera que el millor és continuar amb
la mateixa editorial i el mateix projecte d’aula
activa. Mirant de enregistrar les llicències
digitals des d’un bon inici. Demanar a
l’editorial si seria possible enregistrar
l’alumnat que no compra els llibres
(socialitzats).
A Alfés no fan anar llibres, sinó els quaderns
de català, castellà i matemàtiques de
l’editorial Vicens vives.
A anglès també es posarà en marxa el curs
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vinent les llicències digitals de cada alumne.
Aquest curs passat només es va fer ús de
les activitats que tenien per fer amb la pdi a
l’aula. Per poder atendre novament un temps
de confinament es veu necessària l’activació
d’aquestes llicències.
La mestra de religió comenta que no
compren llibres ja que ella disposa de
recursos de diverses editorials i pel treballa
que programa ja li va bé d’aquesta manera.
3. Quadern d’estiu Vicens Vives, quaderns
editorial Nadal. Quaderns de l’institut de la
Caparrella de totes les matèries per aquell
alumnat que no ha assolit les instrumentals
de manera satisfactòria.
4. Pàgines de recursos digitals: Genially,
LIVEWORKSHEETS, Edubook, kahoot,
padlet, pàgina de recursos de la ZER (per
fer-ne ús quan anem a l’escola). També es
considera el moodle com una molt bona
plataforma per poder penjar tots els recursos
que preparem pels alumnes. També es
considera una bona plataforma per unificar
el mitjà de comunicació i una sola via de
retorn de les tasques. Deixem el tema obert
ja que iniciar un moodle requereix d’un acord
de claustre i trobar la persona que pugui
donar l’empenta per iniciar aquesta
plataforma moodle EIX.
5. En el punt obert es parla de la bretxa digital
que encara afecta a força famílies i això fa
que la connexió escola alumnes no pugui ser
de la mateixa manera per tothom. Veiem clar
que com anar a l’escola no hi ha res. Ja que
a l’escola els podem atendre a tots a
recursos per igual.
També és comenta que hi ha activitats que
des de les tauletes no es poden obrir. I el
Departament aquest cop a optat per dotar a
l’alumnat amb tauletes que ben aviat s’han
quedat sense dades ja que són limitades.
Pel que fa als formats digitals sembla que el
que no falla és el HTM5.
I sense més temes a tractar la reunió
s’acaba a les 17:15h.
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4.3. Dels horaris i calendaris d’actuacions
ACTIVITATS GENERALS
Activitats conjuntes
DATA

LLOC

ALUMNES
PARTICIPANTS

ACTIVITAT
OBERTA A
FAMILIARS

TROBADA A
SARROCA

Tots els
dilluns del
curs

Escola La
Roca de
Sarroca

CM-CS

NO

TALLERS DILLUNS
Descoberta Sunyer
(suspesa)

18/05/20

Sunyer

CM-CS

NO

Escola La
Roca de
Sarroca

CM-CS

NO

Escola de
La Dula

Tots els alumnes
de la ZER

SÍ

ACTIVITAT

21/10/19
ONG FLS
(Fundació
Lleida
solidària)
Burkina
Faso.
04/11/19
Bàsquet.
Impartit pel
“Força
Bàsquet
Lleida”

TALLERS DILLUNS

27/01/20
“La terra
paral·lela”
impartit per
l’Anna
Giménez,
treballadora i
divulgadora
científica del
CRP de
Lleida.

21/02/20
“Plataforma
animalista”,
impartit per
Laia Solà

FESTA DE FI DE
CURS (suspesa)

19 juny
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TROBADA A SARROCA
ALUMNES QUE VIATGEN EN AUTOCAR

30

TOTAL ALUMNES QUE FAN L’ ACTIVITAT

39

MESTRES ACOMPANYANTS

Alfés: Raquel
Sunyer: Montse

HORARI DE L’ AUTOCAR
POBLES

SORTIDA

ARRIBADA

SORTIDA

ARRIBADA

Alfés

9:00h

13:00h

Sunyer

9:05h

12:55h

Alcanó

9:15h

12:50h

Torrebesses

9:25h

12:40

Sarroca

9:35h

12:30h

HORARI DE CLASSE
09:00 - 09:35

Desplaçament

09:45 - 10:30

CM Música

CS Educació Física

10:30 - 11:15

CM Anglès

CS Música

11:15 - 11:45
11:45 - 12:30
12:30 - 13:00

Esbarjo
CM Educació Física

CS Anglès

desplaçament
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Sortides
SORTIDA

DATA

LLOC

ALUMNAT

Inici curs

28/10/2019

Barbastre.
Granja
Aventura

Tots

- Visita del parc de
Granja Aventura.
- Diverses activitats
d’aventura per edats.

Cultural

26/02/2020

Lleida

Infantil - CI

-La Llotja: Animac
-Ludoteca de Gardeny

Cultural
(suspesa)

18/032020

Lleida

CM - CS

Cultural
(suspesa)

29/05/2020

Àger

Totes/s

ACTIVITATS

-Audició “L’humor de
Leroy Anderson”
- Visita Fundació Sorigué:
Mat Collishaw
-Visita Ludoteca Bordeta
-Visita parc astronòmic
del Montsec.
- Taller i visionat de
pel·lícula.
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AVALUACIÓ SORTIDA A GRANJA AVENTURA
ALUMNAT: INFANTIL I PRIMÀRIA
AVALUACIÓ CURRICULAR DE LA SORTIDA

28/10/19

1

2

3

4

1. Compleix algun dels nostres objectius generals?

X

2. Millora la qualitat de l'ensenyament?

X

3. Té influència en les nostres aules?

X

4. Hi ha bona implicació alumnat-mestres?
VISITA DEL PARC

5

X
1

2

3

4

5

5. El seu contingut era motivador?

X

6. L´activitat estava ben adaptada al nivell del grup?

X

7. La relació del monitor/a amb l´alumnat era adequada?

X

LLITS ELÀSTICS

1

2

3

8. El seu contingut era interessant?

4

5

X

9. L´activitat estava ben adaptada al nivell del grup?

X

10. La relació del monitor/a amb l´alumnat era adequada?

X

LABERINT, TIROLINA, BOSC PENJAT

1

2

11. El seu contingut era interessant?

3

4

5

X

12. L´activitat estava ben adaptada al nivell del grup?

X

13. La relació del monitor/a amb l´alumnat era adequada?

X

AVALUACIÓ DE L'ORGANITZACIÓ:

1

2

3

4

14. Com valores l´organització de les activitats?
15. Com valores l´organització i horari de l’autocar?

5
X

X

16. Com valores les instal·lacions del recinte?

X

17. Com valores l’acollida de l’equip humà de la casa?

X

COMENTARIS
Montse E.: Era quelcom nou pels alumnes. S’ho van passar molt bé.
Marga: Tot va anar molt bé ! És un bon lloc. L´únic inconvenient és l´accés per l´autocar.
Eva: Ha estat una sortida molt complerta. És una bona combinació: parc d’animals i activitats
esportives. Els alumnes s’ho han passat bé. El parc està en molt bon estat i tot està molt cuidat. Em
va sorprendre la gran varietat d’animals. El personal de la casa molt amable.
Àngels: Una molt bona sortida en tots els aspectes!
Montse R: L´únic imprevist va ser la parada del segon autocar però penso que el dia va anar molt
bé, tant a pel que fa als alumnes com als mestres. Els alumnes van poder gaudir i interrelacionar-se.
Els horaris i la seva organització va anar rodada. Tot hi va acompanyar.
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26/02/20

AVALUACIÓ CURRICULAR DE LA SORTIDA

1

2

3

4

1. Compleix algun dels nostres objectius generals?

X

2. Millora la qualitat de l'ensenyament?

X

3. Té influència en les nostres aules?

X

4. Hi ha bona implicació alumnat-mestres?
ANIMAC – La Llotja

X
1

2

3

4

5. El seu contingut era motivador?

X

6. L´activitat estava ben adaptada al nivell del grup?

X

7. La relació del monitor/a amb l´alumnat era adequada?
DINAR AL PARC DE DARRERA JOC DE LA BOLA

5

X
1

2

3

4

8. Com valores l’espai?

5
X

9. Atenció rebuda des de l’escola del Joc de la Bola?
LUDOTECA DE GARDENY

5

X
1

2

3

10. El seu contingut era interessant?

4

5

X

11. L´activitat estava ben adaptada al nivell del grup?

X

12. La relació del monitor/a amb l´alumnat era adequada?

X

AVALUACIÓ DE L'ORGANITZACIÓ:

1

2

3

4

13. Com valores l´organització de les activitats?

5
X

14. Com valores l´organització i horari de l’autocar?

X

15. Com valores les instal·lacions dels espais que hem estat?

X

COMENTARIS
Mar: La sortida va estar bé i es va fer una cosa diferent com anar a l’Animac, no cal anar-hi cada any
però va ser diferent a les sortides fetes fins ara.
El temps no va acompanyar gaire perquè va fer molt vent, això va fer que haguéssim de modificar
l’organització de l’esmorzar i l’autocar.
Montse R.: L’organització en general va estar molt bé. Vam haver de fer un petit canvi en l’arribada i
l’esmorzar degut al mal temps (vent) que feia. Per tant vam anar directament a la Llotja on vam haver
d’esperar més d’una hora. Tot i això, la sortida va resultar satisfactòria ja que les activitats i joguines de
la ludoteca estaven molt bé; fins i tot podríem haver-hi estat més estona.
Eva: Com el temps no ens va acompanyar es va canviar el parc on havíem de fer la primera parada.
No vam anar als camps Elisis com estava organitzat, sinó que vam quedar-nos a la plaça de la Llotja
per resguardar-nos del vent.
L’alumnat de la ZER va tenir molt bona actitud durant el visionat dels curts de l’Animac. Penso que és
una activitat molt típica de Lleida i gratuïta. Seria interessant aprofitar-ho per a futures sortides.
Marga: Els curts que es van passar a l’Animac, alguns van captar l'atenció de l'alumnat i altres no.
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4.4. Òrgans de coordinació
4.4.1.Coordinació de Riscos Laborals
Actuacions

Explicació de l’actuació

Valoració de
l’actuació

ACTUALITZAR
LLISTAT
ALUMNES

Posar les llistes a les farmacioles amb el nom i
el telèfon dels alumnes.

Satisfactori.
Fet amb l’ajuda dels
tutors.

A totes les escoles.
Revisar el bon estat i la correcta ubicació dels
extintors i de les boques d’incendi exteriors i la
caducitat de la revisió per part de l’empresa.

Satisfactori.
Els ajuntaments són
els responsables de
fer revisar els
extintors i donen el
vistiplau als
directors de les
escoles i al
coordinador de RL.

REVISAR
EXTINTORS

Revisar els medicaments de les farmacioles
d’escola i de les farmacioles de viatge i afegir o
substituir el que sigui necessari.
Cal comprovar que hi ha tot el material
REVISAR
necessari i revisar les dates de caducitat.
FARMACIOLES També es demana farmacioles noves i
provisions per reposar farmacioles a Asepeyo.
Es fa inventari del material que es pot trobar a
dintre de cada farmaciola i es penja a la porta
d’aquesta.

Satisfactori.

REVISAR
PORTES
EMERGÈNCIA

A totes les escoles.
Revisar que les portes d’emergència estiguin
lliures d’obstacles per al pas i senyalitzades
amb cartells.
Observar i comprovar les portes que moltes
vegades és la mateixa que la principal.

Satisfactori.

REALITZAR
SIMULACRE
D'EMERGÈNCI
A

A totes les escoles, cal que el coordinador
expliqui el simulacre dies abans als tutors i per
sorpresa realitzar-lo a finals del primer trimestre.
Revisar les funcions dels responsables en el cas
d’una emergència.

Satisfactori.
Els simulacres es
van fer al primer
trimestre

INFORMACION
S AL
CLAUSTRE

S’informa al claustre que durant el primer
trimestre la coordinadora ha assistit a una
formació i es comparteix la informació donada a
la formació al drive.
També s’envia per correu la senyalització,
informació vària i la prevenció per a les escoles
davant la pandèmia del COVID-19

Satisfactori
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4.4.2 Coordinació LIC
Actuacions

Explicació de l’actuació

Valoració de l’actuació

1. Elaboració i
adaptació del
material per
alumnes
nouvinguts

És útil tenir una carpeta amb
Con juntament amb els tutors ,
material per alumnes
busquem i adaptem el material
nouvinguts(Comencem...),
necessari per tal de que els
però el material que s’utilitza
alumnes nouvinguts , trobin la
amb ells , depèn del nivell
resposta educativa adient a les
dels alumnes, dels seu estil
seves necessitats.
d’aprenentatge i de la
Aquesta actuació es fa a l’escola de metodologia de l’escola . És
Sunyer, on a finals de curs passat
important , tenir en compte
es van ,matricular 5 alumnes ,
tots aquests aspectes , en el
procedents del Marroc.
moment de valorar el material
que s’utilitzarà.

2. Elaboració de
les adaptacions
curriculars dels
alumnes
nouvinguts

A partir de la proposta
d’ensenyament (Projecte d’acollida),
elaborem un model de projecte
individualitzat per alumnes
nouvinguts. Es fa el seguiment
d’aquests PI que alhora en serviran
d’eina per l’avaluació d’aquests
alumnes.

Es valora positivament
aquest document, ja que
facilita concretar la línia de
treball amb ells. També és
important , destacar que
aquest model s’ha elaborat
pels alumnes de Sunyer, però
és un document per tots els
alumnes de la ZER.

3.Seguiment del
procés
d’aprenentatge
dels alumnes
nouvinguts

Fem el seguiment de
l’aprenentatge dels alumnes
nouvinguts fent les adaptacions
necessàries en funció del seu
progrés.

El fet de poder treballar amb
aquests alumnes (com a
m.e.e) , ha facilitat poder fer
un seguiment del seu
aprenentatge.

4. Coordinació
dels diferents
mestres que
intervenen amb
els alumnes
nouvinguts.

Poder compartir els progressos,
dificultats, necessitats.... d’aquests
alumnes amb tots els professionals
que hi intervenen.

Tot i que no havia cap espai a
l’horari especialment dedicat a
la coordinació, hem pogut
trobar espais per compartir
sempre que els hem
necessitat.

5.Projecte de
convivència

Com a coordinadora LIC ,aquest
any junt amb la secretària de la
ZER, dins del projecte de
convivència hem començat a
treballar un dels temes : La inclusió.

El projecte d’inclusió, queda
pendent de proposar-lo al
claustre de la ZER i concretar
com es portarà a la pràctica.
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4.4.3. Coordinació d’informàtica
Actuacions

Explicació de l’actuació

Valoració de l’actuació

NODES

Aquest any s’ha consolidat el
NODES gairebé a totes les escoles.
També s’ha utilitzat el Nodes de la
ZER, on es pengen les notícies i
informacions més rellevants a nivell
de ZER: Les activitats fetes els
dilluns de les diferents àrees,
animació lectora amb anglès, etc.

Aquest any el Nodes ha estat
força utilitzat a totes les
escoles així com també a
nivell de ZER.

COMUNITAT
VIRTUAL

Funciona positivament tant pel que fa
als mestres, com pel que fa a tots els
pares, mares i alumnes de la ZER.

Eina per tenir recollits tots els
documents d’una forma virtual
i immediata.
Gestió fotogràfica per la gran
quantitat de fotos que
realitzem.

El material informàtic dels
centres es va envellint curs a
curs. Cada cop tenim més
ordinadors que es van quedar
desfasats i obsolets.
Les impressores dotació del
Mentre Alfés, Torrebesses i
DEPARTAMENT ja estan instal·lades
Sarroca la connexió ha estat
a totes les escoles
acceptable, no perfecte, a
Alcanó la xarxa ha tingut dies
de mala connexió.
Durant aquest curs les connexions a
la xarxa de les escoles no ha estat
igual d’efectives a totes les escoles.

ACTUACIONS A LES
ESCOLES

-

Actualitzar tots els ordinadors de la ZER que ho han necessitat.

-

Supervisar les noves adquisicions de material informàtic de la ZER (pissarra interactiva).

-

Resoldre dubtes de software i hardware als Mestres que ho han sol·licitat de la ZER.

Durant aquest curs les connexions a la xarxa de les escoles no ha estat igual d’efectives a totes les
escoles.
Mentre Alfés, Torrebesses i Sarroca la connexió ha estat acceptable, no perfecte, a Alcanó la xarxa
ha tingut dies de mala connexió.
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Coordinació CAD
Reunions CAD
ACTA NÚMERO
1
2

DATA

LLOC

29/01/2019
05/06/2020

Escola La Roca
Escola La Roca

Pla d’actuació en el centre Curs 2019-2020
Servei Educatiu del Segrià
Nom del centre: ZER L’Eral - Esc. Sarroca, Esc. Alfés, Esc. Torrebesses, Esc. Alcanó,
Esc. Sunyer Localitat: Sarroca, Alfès, Torrebesses, Alcanó i Sunyer
Tipologia del centre: ESCOLA
Nom dels professionals del servei educatiu

EAP- Psicopedagoga: Yolanda Jové

CRP: Laura Gabernet

EAP-Treballadora social: Àngela
Molina/Eva Farré

CREDA: Direcció CREDA

EAP-Fisioterapeuta:

CREDV:

ELIC: Imma Rubió

CRETDIC:

ELIC-Promotora escolar:
Horari i periodicitat d’atenció de cada professional

EAP- Psicopedagog/a: 1r,2n i 4t
divendres mensula de 9h a 14h.

CRP: previ acord

EAP-Treballadora social: 5è dimarts de
mes segons demanda

CREDA: Sota demanda

EAP-Fisioterapeuta:

CREDV:

ELIC: previ acord

CRETDIC:

ELIC-Promotora escolar:

Lloc i data: Lleida, 29 de juny de 2020
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Concreció pel Pla d’actuació del servei educatiu de zona al centre
Àmbit: Zona, centres i professorat
Objectius generals
Assessorar i donar suport en processos d’ensenyament i aprenentatge de gestió d’aula i
d’aplicació de metodologies flexibles que afavoreixin la participació i l’aprenentatge competencial
de tot l’alumnat en un marc d’una escola inclusiva.
Promoure la llengua oral, la lectura i l’escriptura com a eixos vertebradors dels aprenentatges en
totes les àrees i matèries curriculars.
Assessorar i col·laborar en plans, projectes, programes i processos de millora i d’innovació.
Planificar i desenvolupar la formació permanent del professorat i la formació en centre.
Assessorar i participar en els processos de transició entre les diferents etapes educatives dels
alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE).
Treballar en xarxa amb altres serveis educatius, programes, institucions i entitats, incloent el Pla
Educatiu d’Entorn.
Actuacions
Reunions amb l’equip directiu del centre i altres òrgans de coordinació.
Servei/s implicat/s: EAP:PSI
Participació a la CAD, prioritzant la concreció de mesures i suports per a l’atenció a la diversitat.
Servei/s implicat/s: EAP:PSI
Participació a la comissió social o de convivència.
Servei/s implicat/s:
Realització de sessions de treball amb: tutors/es, mestres d’educació especial, tutors/es d’aula
d’acollida, de SIEI, auxiliars d’EE, TIS, CLIC i altre professorat de diversitat del centre.
Servei/s implicat/s: EAP:PSI
Valoració de la necessitat del recurs d’auxiliar d’EE i assessorament en les seves tasques.
Servei/s implicat/s: EAP:PSI
Identificació i propostes de mesures universals prèvies a l’avaluació psicopedagògica.
Servei/s implicat/s: EAP:PSI
Col·laboració en la planificació de l’atenció educativa de l’alumnat a partir de les avaluacions
psicopedagògiques.
Servei/s implicat/s: EAP:PSI
Assessorament al professorat en processos de tutoria i orientació.
Servei/s implicat/s: EAP:PSI
Participació en les reunions de transició entre primària i secundària.
Servei/s implicat/s: EAP:PSI
Informació i orientació als instituts de l’alumnat dels quals l’EAP ha fet un treball específic.
Servei/s implicat/s: EAP:PSI
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Informació als centres i col·laboració en la gestió i el seguiment dels recursos: ajuts de menjador,
llibres, beques…
Servei/s implicat/s: EAP:PSI, TS
Col·laboració en la prevenció i el control de l’absentisme escolar.
Servei/s implicat/s: EAP: TS
Assessorament i modelització a l’aula: aspectes metodològics de llengua, d’educació intercultural
i de valors convivencials.
Servei/s implicat/s:
Assessorament en les actuacions ILEC, Ara Escric i Avancem: ensenyament i aprenentatge
integrat de les llengües.
Servei/s implicat/s:
Assessorament i acompanyament en els plans, projectes de centre i canvis metodològics: ...
Servei/s implicat/s:
Assessorament i gestió de la formació del centre: CODI-MODALITAT-TITOL-HORES
Servei/s implicat/s:
Realització de reunions de treball amb diferents entitats municipals o comarcals.
Servei/s implicat/s:
Participar en les reunions i actuacions relacionades amb el Pla Educatiu d’Entorn.
Servei/s implicat/s:
Assessorament al professorat d’educació infantil i cicle inicial per facilitar orientacions i recursos
per a la estimulació del llenguatge oral.
Servei/s implicat/s:
Assessorar als equips docents sobre criteris organitzatius i metodològics que facilitin l’atenció de
les necessitats de l’alumnat amb trastorns de desenvolupament i de la conducta.
Servei/s implicat/s: EAP:PSI
Indicadors d’avaluació
Grau de participació en les reunions i sessions de treball establertes. Nombre de reunions i de
sessions de treball.
Grau de participació a les CAD o altres comissions convocades. Nombre i periodicitat.
Grau d’assoliment dels objectius dels projectes, plans de centre i/o canvis metodològics
proposats.
Relació d’actuacions d’assessorament o de propostes metodològiques realitzades.
Grau de satisfacció del professorat i de l’equip directiu de l’adequació de les activitats formatives
mitjançant qüestionaris.
Grau de participació en les activitats del Pla Educatiu d’Entorn.
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VALORACIÓ

La situació provocada per la crisi sanitària del Covid-19 ha obligat a tota la comunitat educativa a
un confinament des del passat 13 de març, modificant el desenvolupament d’aquest Pla
d’actuació.
Des dels serveis educatius hem seguit les instruccions donades pel Departament i hem adequat
les actuacions en la mesura que hem pogut, malgrat això algunes no s’han
pogut realitzar
Us detallem les actuacions realitzades abans i durant el període de confinament.
EAP PSI:
-Abans període confinament:
S’ha participat en les reunions amb l’equip directiu del centre que han estat realitzades
al llarg del curs segons les necessitats.
S’ha col·laborat en la planificació de la resposta educativa en l’organtizació del centre.
S’ha participat en les reunions CAD.
S’ha participat en les sessions de treball amb els MEE, tutors, mestres, per l’elaboració i
seguiment dels Plans Individualitzats per tal de donar una resposta educativa.
S’han fet reunions de coordinació amb serveis externs: CDIAP, CSMIJ, psicòlegs externs.
S’ha col·laborat en la gestió de recursos, concretament amb els ajuts, les beques MEC.
-En període confinament:
S’ha participat en les reunions CAD.
S’han fet reunions de coordinació amb serveis externs: CDIAP, CSMIJ, psicòlegs externs.
S’ha col·laborat en el traspàs d’informació primària7secundària en les reunions de
coordinació curricular. També s’ha fet orientació als instituts d’aquells alumnes dels quals l’EAP
n’ha fet un treball específic.
S’han fet trucades telefòniques a les famílies sol·licitades pel centre
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TS:
-Abans període confinament:
●

S’han mantingut les coordinacions pertinents amb la direcció del centre

●

S’ha col.laborat en la informació i seguiment de recursos: beques menjador, ajuts, etc

●

S’ha coordinat amb serveis educatius i serveis externs (Serveis Socials, equips d’ infància,
…) que s’han desprès de l’avaluació i/o seguiment.

-En període confinament:
●

S’ha coordinat amb serveis educatius i serveis externs (Serveis Socials, equips d’ infància,
…) que s’han desprès de l’avaluació i/o seguiment.

●

S’ha mantingut contacte via telemàtica amb la direcció del centre sobre temes d’interès
relacionats amb els alumnes i/o famílies.

CRP:
-Mesures específiques durant el període de confinament:
●

S’ha editat un butlletí informatiu virtual setmanal per apropar novetats i propostes a tot el
professorat i equips directius, s’ha facilitat informació actualitzada i recursos des del web del
Servei Educatiu del Segrià (www.sesegria.cat) i des de l’àrea TAC del CRP s’ha donat
suport generalitzat a les noves necessitats digitals dels centres.
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Àmbit: Alumnes i famílies
Objectius prioritaris
Realitzar l’avaluació psicopedagògica i social, l’orientació a les famílies i el seguiment al llarg de
l’escolaritat de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i orientar la resposta
educativa.
Col·laborar i coordinar els diferents agents per donar una resposta coherent i adequada a les
necessitats dels alumnes i les seves famílies.
Col·laborar en la detecció de les dificultats d’aprenentatge, comunicació, relació i en la intervenció
precoç.
Orientar i acompanyar en les transicions educatives de l’alumnat NESE.
Proporcionar els suports adequats a l’alumnat amb discapacitat motriu, auditiva i visual, trastorns
de llenguatge per facilitar l’accés al currículum i afavorir la seva autonomia personal i social.
Actuacions
Avaluació psicopedagògica i social d’alumnes amb NESE: observació i treball individual,
entrevista amb la família, reunions amb tutors i altres professionals implicats.
Servei/s implicat/s: EAP:PSI
Realització d’informes NESE, NEE i informes psicopedagògics i socials.
Servei/s implicat/s: EAP:PSI, TS
Assessorament al professorat i a les famílies per facilitar orientacions i recursos i per planificar la
resposta educativa, especialment en els canvis d’etapa.
Servei/s implicat/s: EAP:PSI
Assessorament i col·laboració en l’elaboració dels plans individualitzats.
Servei/s implicat/s: EAP:PSI
Seguiment de l’evolució dels alumnes amb NEE.
Servei/s implicat/s: EAP:PSI, TS
Col.laborar en l’acollida i avaluació inicial de l’alumnat nouvingut i el suport lingüístic i social.
Servei/s implicat/s:
Derivació de l’alumnat valorat a altres serveis (CREDA, CSMIJ, CDIAP, SS, EAIA ) i
coordinació amb aquests serveis.
Servei/s implicat/s: EAP:PSI, TS
Realització de proves col·lectives a un grup d’alumnes.
Servei/s implicat/s: EAP:PSI
Realització d’entrevistes d’orientació amb famílies, especialment en els casos d’alumnes amb
NEE.
Servei/s implicat/s: EAP:PSI
Realització de sessions informatives sobre l’ESO amb grups d’alumnes de 6è.
Servei/s implicat/s: EAP:PSI
Realització de la valoració motriu, planificació i execució del procés d’intervenció fisioterapeutica.
Servei/s implicat/s:
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Realització del treball individualitzat i específic amb l’alumne amb dèficit visual i preparació i/o
adaptació del material necessari.
Servei/s implicat/s:
Planificació i execució del procés d’intervenció logopèdica.
Servei/s implicat/s:
Indicadors d’avaluació
Nombre de valoracions psicopedagògiques i socials realitzades.
Nombre de dictàmens i informes socioculturals realitzats.
Nombre de PI en que s’ha col·laborat.
Nombre de reunions d’orientació, seguiment i coordinació amb famílies i professionals.
Nombre d’informes de valoració psicopedagògica realitzats.
Nombre de derivacions a altres serveis.
Nombre de grups on s’han realitzat avaluacions grupals.
Nombre i tipus d’activitats d’orientació grupals.
Grau d’assoliment dels objectius establerts en la intervenció de la fisioterapèuta / logopeda
/mestra de deficients visuals .

VALORACIÓ

La situació provocada per la crisi sanitària del Covid-19 ha obligat a tota la comunitat
educativa a un confinament des del passat 13 de març, modificant el desenvolupament
d’aquest Pla d’actuació.
Des dels serveis educatius hem seguit les instruccions donades pel Departament i hem adequat les
actuacions en la mesura que hem pogut, malgrat això algunes no s’han pogut realitzar
Us detallem les actuacions realitzades abans i durant el període de confinament.

EAP PSI:
-Abans període confinament:
● S’ha donat resposta a les demandes d’avaluació psicopedagògcia inicial i de seguiment
fetes.
● S’han realitzat els informes NESE dels alumnes amb NEE pel curs 2020/2021 a partir de
l’avaluació psicopedagògica. Informes NESE pel pas a secundària i per l’inici de
l’escolaritat. També s’ha demanat suport educatiu complementari en aquells casos que
s’ha considerat necessari.
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S’ha realitzat el seguiment de l’evolució de l’alumnat amb NEE i d’altres que s’ha considerat a la
CAD.
S’ha realitzat assessorament dels casos avaluats.
S’ha col·laborat en l’elaboració i el seguiment dels Plans Individualitzats.
S’han realitzat les derivacions i coordinacions amb els serveis externs de CSMIJ,CDIAP,
psicòlegs externs, i amb els serveis educatius específics CREDA que s’han desprès de
l’avaluació psicopedagògica i social.
S’han realitzat entrevistes d’orientació i seguiment amb les famílies d’aquells alumnes que s’ha
considerat necessari.
-En període confinament:
S’han elaborat informes NESE per al pas a secundària.
Seguiment de l’avaluació dels alumnes NEE.

TS:
-Abans període confinament:
S’han donat resposta a totes les demandes de caire social.
S’ha Coordinat amb serveis educatius i serveis externs (Serveis Socials, equips d’Infància,…) que
s’han desprès de l’avaluació i/o seguiment.
S’ha fet seguiment de l’evolució dels alumnes amb NEE.

-En període confinament:
S’ha mantingut contacte per via telemàtica amb el centre sobre temes d’interès relacionats amb
els alumnes o famílies.
Coordinació amb serveis educatius i externs (Serveis Socials, equips d’Infància,…) que s’han
desprès de l’avaluació i/o seguiment.
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PROPOSTES PER AL CURS 2020-2021
EAP PSI :Les propostes per al curs 2020-2021 es pensaran conjuntament amb l’escola.
EAP TS: Donar continuitat a les actuacions que responen als objectius del pla de centre.
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4.5. De la coordinació amb els centres de secundària
Coordinació tutors 6è i
mestres Educació Física

17/12/19

IES Caparrella

Jornada convivència
alumnes 6è

4/03/20

IES Caparrella

18/06/2020

IES Caparrella

Traspàs informació alumnes

4.6. De la col·laboració i participació dels sectors de la
comunitat escolar

FESTA DE FI DE
CURS (suspesa)

19 juny

Escola
d’Alcanó

Tots els alumnes de la ZER
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5. AVALUACIÓ DEL PLA DE GESTIÓ DE CENTRE
BALANÇ ECONÒMIC
INGRESSOS

13.418,32

Departament Ensenyament

1.151,25

Ajut trobada

5.876,00

Departament Ensenyament

1.500,00

Famílies per trobada

2.376,00

Ajut trobada Diputació Lleida 2017

2.000,00

Famílies per sortides

5.981,50

Romanent 2018

409,57

DESPESES

13.245,17

Material fungible

282,63

Farmaciola

6,99

Trobada Sarroca

6.479,00

2n trimestre 18-19

2.508,00

3r trimestre 18-19

1.254,00

1r trimestre 19-20

2.717,00

Sortides escolars

6.061,36

Autocars

2.926,00

Tallers, museus, colònies…

3.135,36

Despeses especialistes Sarroca i Alfés
Inventariable

ROMANENT

400,00
15,19

2.890,15
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6. CONCLUSIONS
El curs 2019-2020 ha estat un curs convuls. Al llarg del curs s’ha desenvolupat el
procés de selecció del director/a. Un procés amb una característica poc habitual: tres
candidates per a la direcció de la ZER (amb un claustre de 14 persones). Aquest fet
ha propiciat un clima enrarit de convivència a la ZER. Tot i la incomoditat que ha
suposat tant en l’equip directiu com en el claustre, la ZER ha vetllat per una bona
relació professional entre tots/es els/les mestres. Finalment, la comissió avaluadora
ha seleccionat a la Sílvia Escolà com a nova directora de la ZER l’Eral i com a
conseqüència el curs vinent hi torna a haver un nou equip directiu.
Format per: la Montse Rodríguez (especialista d’educació física de la ZER) que serà
la Secretària de la ZER, la Marta Riera (especialista d’educació especial) que serà la
Cap d’Estudis de la ZER i la Sílvia Escolà (tutora d’Alcanó) com a directora de la
ZER.
La pandèmia del Covid ens ha capgirat a tots i a la ZER també. Alguns mestres han
hagut de reinventar-se per fer front als reptes de fer de mestre confinat. L'alumnat i
famílies han treballat de valent per adaptar-se a la nova situació. Han treballat la
competència digital per tal d’enviar tasques i propostes o assistir a les trobades amb
els mestres.
Durant el confinament tot i que els tutors/es han vetllat per la comunicació amb totes
famílies i amb l’alumnat, hi ha una minoria d'alumnes que no s’ha pogut fer el
seguiment de les tasques perquè no disposaven de maquinària. La bretxa digital s’ha
fet evident. Pel que fa a les trobades amb els/les mestres especialistes per
videoconferència han tingut força acceptació.
Pel que fa a la matrícula, el curs vinent s’incrementa l’alumnat (passem de 74 a 84).
Fem –tots plegats- que continuï la bona relació i el respecte mutu i l’esperit de
superació que ve caracteritzant la nostra ZER. Recordant sempre que la qualitat
educativa és un concepte tant important com ampli i que per tant hem de tenir cura
de totes les vessants personals, ambientals i curriculars per aconseguir l’excel·lència
de resultats.
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7. ANNEXES


Enquesta per a la detecció de necessitats digitals de l’alumnat i del personal docent
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