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PGA CURS 2021-22 
La programació anual és l’instrument bàsic de planificació i organització del centre.  Conté la proposta organitzativa i curricular 
que, amb caràcter anual, l’elabora el centre, com a concreció del projecte educatiu i del projecte curricular, per garantir el 
desenvolupament coordinat de totes les activitats educatives, l’exercici correcte de les competències dels diferents òrgans de 
govern i la participació de tots els sectors de la comunitat educativa. 
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1-  DIAGNÒSTIC INICIAL  
 

1.1 Professorat del centre 

 Quota de professorat Observacions 

E. Infantil 4 La cap d’estudis és la mestra addicional d’educació infantil 

Educació Primària 7 Tutora de 6è  és la directora  

Llengua Anglesa 2 
1 mestra imparteix llengua anglesa des d’EI fins a 3PRI  
1 mestra imparteix  llengua anglesa a segon cicle de primària i 
educació artística a 6èA i 6è B 

Educació Física 1,5 
Secretària . Educació física segon cicle de primària 
0,5 mestra per Increment de quota-Imparteix educació física de 
1PRI A 3PRI 

Educació Musical 1   Imparteix  l’àrea  a EI i PRI 

Atenció a la diversitat 1 Imparteix àrees a 6è A i 6Èb i suports nouvinguts 

Audició i llenguatge 2 1 mestra AL  és la tutora de 2n B 

Pedagogia terapèutica 1 1 mestra  PT imparteix àrees  a 5èA i 5èB /Suports 

Religió 0,25 Horari: dimarts de 9:00 a 11:00 /dijous  de 9:00 a 13:00 

Orientació 0,4 Horari: dimarts de 8:00 a 14:00 /divendres de 8:00 a 14:00 

PTSC  Horari: A demanda del centre segons necessitats  

 

1.2 Personal no docent 

  Observacions 

Auxiliar tècnic educativa 0,4 Horari :dimarts, dijous  de 7:45  a 14:45 

Fisioterapeuta  Horari: dimarts 10:30 a 11:15 

Conserge  1 Contractat per l’ajuntament. Horari de 7:30 a 14:30 

Netejadora 1 Contractada per l’ajuntament. Horari de 14:00 a 21 

Netejadora 1 Contractada per l’ajuntament. Horari de 16:00 a21:00 

Netejadora 1 Ampliació d’horari de 11:30 a 14 hores per situació COVID-19 

Monitora  servei de transport   Durant el servei de transport 

Monitora de menjadors 1 Contractada per l’empresa FLOMA  ALIMENTACIÓ SL 

Monitora Escola matinera 1 Contractada per l’empresa SA XARANGA 

 

1.3 Matrícula del centre   
 

Nivell Núm .  

4t EI 13 

5è EI 13 

6è EI 20 

1r PRI 19 

2n A PRI 11 

2n B PRI 12 

3r PRI 20 

4t A PRI 12 

4t B PRI 11 

5è A PRI 13 

5è B PRI 13 

6è A PRI 12 

6È B PRI 13 
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L’alumnat es troba agrupat per nivells segons l’edat. El grup de 5è de primària s’ha desdoblat de manera 
oficial per superar la ràtio de 26 alumnes, s’ha incrementat la quota del professorat en una tutora de 
primària per atendre el segon grup. Per acord de claustre s’han mantingut els desdoblaments dels grups 
que van ho estaven  el curs passat per la situació sanitària COVID 19, en aquest curs han s’han prioritzat 
els criteris pedagògics i l’atenció dels grups s’ha organitzat de manera interna sense increment de quota.  

 

PRINCIPALS CONCLUSIONS EXTRETES DE LA MEMÒRIA DEL CURS 2020-21 

 

A la  memòria del curs 20-21  es valoren positivament el següents aspectes: 

 

- El  treball realitzat en referència a la millora de la convivència al centre, especialment les actuacions 
de prevenció i la formació realitzada pel professorat: Consolidació de les tutories individualitzades. 

- La introducció d’activitats d’inclusió entre alumnat de diferents nivells durant el temps que es van 
poder realitzar (tallers) amb una acceptació molt positiva per part de l’alumnat, essent l’activitat més 
valorada als qüestionaris de clima d’aula 

- La introducció del gestib per realitzar la gestió de les activitats complementàries i reserva d’espais i 
elaboració dels informes trimestrals d’avaluació dirigits a les famílies.  

- El foment de la lectura i  la dotació de les biblioteques d’aula amb un pressupost de 2.700 €. 

- L’adquisició de chromebooks per millorar l’equipament tecnològic del centre. 

- Valoració positiva  de les activitats de formació del professorat realitzades . 

 

PROPOSTES DE MILLORA/ ACTUACIONS PENDENTS 

 

A la memòria del curs 2020-21 es valora molt positivament la gestió feta pel centre en relació a la 
situació sanitària i a l’atenció rebuda per part de l’alumnat. Es va donar un impuls ala pla de digitalització 
del centre, tant per part de l’alumnat com del professorat . Un 55,4% del professorat va participar en 
sessions de formació externa relacionada amb el pla de digitalització i un 100% va assistir a les sessions 
de treball intern de presentació de les eines pedagògiques del gestib. Es va incrementar de manera 
significativa la utilització del gestib per part de les famílies. 

Quant a la participació en el PMT no va ser possible, donada la complexitat del programa, aconseguir 
tots els objectius proposats, entre ells la constitució de l’equip impulsor, per la qual cosa, s’han revisat 
els objectius per al curs 21-22. 

 

A continuació es relacionen les propostes de millora recollides a la memòria i que han servit com a punt 
de partida per realitzar la PGA del curs 21-22. 

- Millorar la informació a les famílies en el cas d'aplicar protocols per confinament d'algun grup. 

- Revisar els horaris de pati per facilitar la neteja de mans. 

- Reflexionar sobre l'ús de les eines workspace, intercanvi d'experiències. 

- Revisar els sistemes de comunicació amb les famílies. 

- Completar la dotació de chromebooks per a l'alumnat de 4t de primària. 

- Millorar la gestió de la plataforma Workspace. 

- Assignat la coordinació TIC a una persona que no sigui de l'equip directiu. 
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- Realitzar sessions informatives de presentació de les eines digitals que s'utilitzen al centre. 

- Constituir l'equip impulsor del centre. 

- Continuar amb la tasca de sistematizació dels processos i documentació de centre. 

- Reflexionar sobre els objectius i indicadors amb l'assessorament del PMT. 

- Realitzar la PGA-Memòria 21-22 amb l'eina proporcionada pel PMT. 

- Revisar l'horari destinat a les tutories individualitzades. 

- Introduir les eines pedagògiques del gestib per fer el seguiment de la tutoria de l'alumnat i entrevistes familiars. 

- Reflexionar sobre els aspectes d'atenció a les famílies. 

- Reflexionar sobre metodologia del centre. 

- Revisar al pla de contingència l'entrada escalonada de l'alumnat d'educació infantil. 

- Recuperar horaris de coordinació de les comissions i equips de fein.a 

- Recuperar els criteris de substitucions per absències del professorat (sempre que la situació sanitària ho 
permeti.) 

- Contemplar la possibilitat que el llibre de lectura anual del centre estigui disponible en versió audio per afavorir 
el treball de la comprensió oral i lectora i l'atenció a l'alumnat amb dificultats de llenguatge. 

- Realitzar accions per millorar la participació de les famílies. 

- Acabar el document del pla de convivència i el pla de coeducació. 

- Revisar el procés de tutorització individual de l'alumnat. 

- Unificar criteris a l'hora d'introduir la informació de les activitats complementàries al gestib. 

- Introduir al gestib la valoració de les activitats complementàries. 

 

2-  OBJECTIUS ESPECÍFICS PER AL CURS  2021-22  

 

- Potenciar l'acció tutorial a partir de les tutories individualitzades. 

- Potenciar el lideratge compartit a través de comissions, programes, coordinacions... 

- Promoure pràctiques per a la millora del procés d'E-A. 

- Potenciar l'ús de les noves tecnologies com a eina d’aprenentatge. 

- Millorar la gestió documental del processos d'E-A i tutorització de l'alumnat. 

- Millorar la gestió documental del processos generals del centre. 

- Potenciar l'ús de les noves tecnologies com a eina de comunicació amb les famílies. 

- Millorar la informació a les famílies. 

- Motivar i facilitar la formació del professorat en la metodologia del treball cooperatiu. 
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3-MESURES PER ACONSEGUIR ELS OBJECTIUS PROPOSATS  

 

Objectiu Indicador Meta Accions a  desenvolupar 

Potenciar l'acció tutorial a partir de les tutories 
individualitzades 

Grau de satisfacció de l'alumnat envers les tutories 
individualitzades 

80% Planificar i realitzar les sessions de tutoria individualitzada amb 
l'alumnat. Elaborar rúbrica o escala de valoració de l'alumnat 

Potenciar l'acció tutorial a partir de les tutories 
individualitzades 

Grau de satisfacció del professorat a partir d'una 
rúbrica 

80% Assignar en l'horari del professorat les sessions destinades a les tutories 
individualitzades. Elaboració de la rúbrica de seguiment 

Potenciar el lideratge compartit a través de 
comissions, programes, coordinacions 

% d'equips de treball definits a la PGA que han dut 
a terme la seva planificació i han aportat propostes 
de millora 

80% Establir un organigrama de centre a partir de comissions i equips de 
feina. Establir el calendari de reunions de les comissions i equips de 
feina. Facilitar l'autonomia de les comissions i equips de feina  

Promoure pràctiques per a la millora del procés 
d'E-A 

% del professorat que ha aplicat les pràctiques de 
treball cooperatiu 

60% Transferència a l'aula de l'activitat de formació a centres 

Potenciar l'ús de les noves tecnologies com a eina 
d’aprenentatge 

% d'alumnes que obtenen resultats favorables a la 
rúbrica de competències digitals (Alumnat de 4t a 
6è PRI) 

70% Definir el grau de competència digital que es demanarà a l'alumnat. 
Elaboració de rúbrica de valoració. 

Potenciar l'ús de les noves tecnologies com a eina 
d’aprenentatge 

% de professorat que valora positivament la 
utilització de les eines workspace en la pràctica 
diària 

70% Disseny d'activitats per realitzar amb les eines workspace. Intercanvi 
d'experiències. Elaboració de l'escala de valoració de les eines 
workspace per part del professorat 

Potenciar l'ús de les noves tecnologies com a eina 
d’aprenentatge 

% de famílies que valoren positivament la utilització 
de les eines workspace en el procés d'aprenentatge 
dels seus fills i les seves filles 

60% Elaboració de l'escala de valoració de les eines workspace per part de les 
famílies 

Millorar la gestió documental del processos d'E-A i 
tutorització de l'alumnat 

% de professorat que han utilitzat les funcions 
pedagògiques del gestib: "valoració/anotacions 
d'alumne; informació per a la tutoria" 

60% Realitzar sessions de formació al professorat sobre les eines 
pedagògiques del gestib. Utilització de les eines pedagògiques del gestib 

Millorar la gestió documental del processos d'E-A i 
tutorització de l'alumnat 

% de professorat que valora positivament la 
utilització de les eines pedagògiques del gestib 

50% Elaboració de l'escala de valoració 

Millorar la gestió documental del processos 
generals del centre 

% de processos recollits a la sistemàtica del centre 80% Revisió, simplificació de processos i recollida a la sistemàtica. Difusió al 
professorat 

Potenciar l'ús de les noves tecnologies com a eina 
de comunicació amb les famílies 

% de famílies que accedeixen al gestib de manera 
habitual 

60% Gestionar l'accés de les famílies al gestib. Assessorament a les famílies 

Millorar la informació a les famílies % de famílies que valoren positivament les 
informacions rebudes per part del centre 

70% Facilitar la informació a les famílies a través d'infografies, pàgina web 

Motivar i facilitar la formació del professorat en la 
metodologia del treball cooperatiu 

% de professorat que ha participat en la formació a 
centre 

60% Coordinar l'activitat de formació al centre 

Motivar i facilitar la formació del professorat en la 
metodologia del treball cooperatiu 

Grau de satisfacció del professorat participant en la 
formació de metodologia de treball cooperatiu 

70% Realitzar l'avaluació de l'activitat de formació a centres 
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4-PLANS DE TREBALL DELS EQUIPS DE FEINA  

 

4.1 EQUIP DIRECTIU 

 

Objectius Indicador Meta Accions d’acord Accions a desenvolupar per l’equip de feina 

Potenciar l'acció tutorial a partir de 
les tutories individualitzades 

Grau de satisfacció del professorat a 
partir d'una rúbrica  

80% Assignar en l'horari del 
professorat les sessions 
destinades a les tutories 
individualitzades. Elaboració de 
la rúbrica de seguiment 

Assignar les sessions de tutoria 
individualitzada en l'horari lectiu 
del professorat 

Elaborar els instruments de 
valoració 

Potenciar el lideratge compartit a 
través de comissions, programes, 
coordinacions 

% d'equips de treball definits a la PGA 
que han dut a terme la seva 
planificació i han aportat propostes 
de millora 

80% Establir un organigrama de 
centre a partir de comissions i 
equips de feina. Establir el 
calendari de reunions de les 
comissions i equips de feina. 
Facilitar l'autonomia de les 
comissions i equips de feina 
(planificació i avaluació). 

Establir un organigrama de 
centre a partir de comissions i 
equips de feina 

Establir el calendari de reunions 

Potenciar l'ús de les noves 
tecnologies com a eina 
d’aprenentatge 

% de famílies que valoren 
positivament la utilització de les eines 
workspace en el procés 
d'aprenentatge  

60% Elaboració de l'escala de 
valoració de les eines workspace 
per part de les famílies 

Elaboració de l'escala de 
valoració de les eines workspace 
per part de les famílies 

Recollir les dades de valoració i 
realitzar-ne l'anàlisi 

Millorar la gestió documental del 
processos d'E-A i tutorització de 
l'alumnat 

% de professorat que han utilitzat les 
funcions pedagògiques del gestib: 
"valoració/anotacions d'alumne; 
informació per a la tutoria" 

60% Realitzar sessions de formació al 
professorat sobre les eines 
pedagògiques del gestib. 
Utilització de les eines 
pedagògiques del gestib 

Planificar i impartir les sessions 
inicials de formació sobre les 
eines pedagògiques del gestib al 
professorat 

Assessorar al professorat sobre 
aspectes relacionats amb les 
eines pedagògiques del gestib 

Millorar la gestió documental del 
processos generals del centre 

% de processos recollits a la 
sistemàtica del centre 

80% Revisió, simplificació de 
processos i recollida a la 
sistemàtica. Difusió al professorat 

Establir protocols de diferents 
processos 

Recollir la documentació 
generada a la sistemàtica del 
centre 

Potenciar l'ús de les noves 
tecnologies com a eina de 
comunicació amb les famílies 

% de famílies que accedeixen al gestib 
de manera habitual  

60% Gestionar l'accés de les famílies 
al gestib. Assessorament a les 
famílies 

Gestionar l'accés de les famílies 
al gestib. 

Assessorament a les famílies 
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Millorar la informació a les famílies % de famílies que valoren 
positivament les informacions 
rebudes per part del centre 

70% Facilitar la informació a les 
famílies a través d'infografies, 
pàgina web 

Simplificar les informacions 
dirigides a les famílies utilitzant 
mitjans tecnològics: infografies 

Utilitzar el gestib com a canal 
preferent de comunicació amb 
les famílies 

Motivar i facilitar la formació del 
professorat en la metodologia del 
treball cooperatiu 

% de professorat que ha participat en 
la formació a centre 

60% Coordinar l'activitat de formació 
al centre 

Designar la coordinadora de 
formació a centre 

Coordinar amb els responsables 
del CEP l'activitat formativa 

 

4.2 EQUIP D’EDUCACIÓ  INFANTIL 

 

Objectius Indicador Meta Accions d’acord Accions a desenvolupar per l’equip de feina 

Promoure pràctiques per a la millora 
del procés d'E-A 

% del professorat que ha aplicat les 
pràctiques de treball cooperatiu 

60% Transferència a l'aula de 
l'activitat de formació a centres 

Realitzar l'activitat de treball 
cooperatiu relacionada amb la 
formació 

 

Potenciar l'ús de les noves 
tecnologies com a eina 
d’aprenentatge 

% de professorat que valora 
positivament la utilització de les 
eines workspace en la pràctica diària 

70% Disseny d'activitats per realitzar 
amb les eines workspace. 
Intercanvi d'experiències. 
Elaboració de l'escala de 
valoració de les eines 
Workspace.  

Utilitzar el drive com a eina per 
intercanviar informació 
curricular amb les famílies 

 

Millorar la gestió documental del 
processos d'E-A i tutorització de 
l'alumnat 

% de professorat que han utilitzat les 
funcions pedagògiques del gestib: 
"valoració/anotacions d'alumne; 
informació per a la tutoria" 

60% Realitzar sessions de formació al 
professorat sobre les eines 
pedagògiques del gestib. 
Utilització de les eines 
pedagògiques del gestib 

Participació en les sessions de 
formació sobre les eines 
pedagògiques del gestib 

 

 

4.3 EQUIP DOCENT 1r-2n PRIMÀRIA 

 

Objectius Indicador Meta Accions d’acord Accions a desenvolupar per l’equip de feina 

Potenciar l'acció tutorial a partir de 
les tutories individualitzades 

Grau de satisfacció de l'alumnat 
envers les tutories individualitzades 

80% Planificar i realitzar les sessions 
de tutoria individualitzada amb 
l'alumnat. Elaborar rúbrica o 
escala de valoració de l'alumnat 

Realitzar les sessions de tutoria 
amb l'alumnat 

Enregistrament de valoració de 
la tutoria individualitzada per 
part de l'alumnat. 

Elaborar els ítems de 
seguiment de la tutoria 
individualitzada 
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Promoure pràctiques per a la millora 
del procés d'E-A 

% del professorat que ha aplicat les 
pràctiques de treball cooperatiu 

60% Transferència a l'aula de 
l'activitat de formació a centres 

Dur a terme una activitat 
concreta de la formació a 
centres  

 

Potenciar l'ús de les noves tecnologies 
com a eina d’aprenentatge 

% de professorat que valora 
positivament la utilització de les 
eines workspace en la pràctica diària 

70% Disseny d'activitats per realitzar 
amb les eines workspace. 
Intercanvi d'experiències. 
Elaboració de l'escala de 
valoració de les eines workspace 
per part del professorat 

Dissenyar activitats curriculars 
amb les eines workspace 

Compartir a través del drive les 
propostes didàctiques de cada 
aula 

Millorar la gestió documental del 
processos d'E-A i tutorització de 
l'alumnat 

% de professorat que han utilitzat les 
funcions pedagògiques del gestib: 
"valoració/anotacions d'alumne; 
informació per a la tutoria" 

60% Realitzar sessions de formació al 
professorat sobre les eines 
pedagògiques del gestib. 
Utilització de les eines 
pedagògiques del gestib 

Participar en les sessions de 
formació sobre eines 
pedagògiques del gestib 

Introduir les informacions de les 
tutories individualitzades al 
gestib. 

Millorar la gestió documental del 
processos d'E-A i seguiment amb les 
famílies 

% de professorat que han utilitzat les 
funcions pedagògiques del gestib: 
"informacions per a tutories i 
reunions" 

50% Realitzar sessions de formació al 
professorat sobre les eines 
pedagògiques del gestib. 
Utilització de les eines 
pedagògiques del gestib 

Consensuar els ítems per 
introduir les informacions de 
les tutories i reunions de 
seguiment amb les famílies al 
gestib. 

Introduir les informacions de les 
tutories i reunions de seguiment 
amb les famílies al gestib. 

 

 

4.4 EQUIP DOCENT 3r-4t PRIMÀRIA 

 

Objectius Indicador Meta Accions d’acord Accions a desenvolupar per l’equip de feina 

Potenciar l'acció tutorial a partir de 
les tutories individualitzades 

Grau de satisfacció de l'alumnat 
envers les tutories individualitzades 

80% Planificar i realitzar les sessions 
de tutoria individualitzada amb 
l'alumnat. Elaborar rúbrica o 
escala de valoració de l'alumnat 

Planificar el nombre anual de 
sessions per alumne/a. 

Elaborar la rúbrica de valoració. 

Promoure pràctiques per a la millora 
del procés d'E-A 

% del professorat que ha aplicat les 
pràctiques de treball cooperatiu 

60% Transferència a l'aula de 
l'activitat de formació a centres 

Realitzar l'activitat de treball 
cooperatiu relacionada amb la 
formació. 

 

Potenciar l'ús de les noves 
tecnologies com a eina 
d’aprenentatge 

% d'alumnes que obtenen resultats 
favorables a la rúbrica de 
competències digitals (Alumnat de 4t 
a 6è PRI) 

70% Definir el grau de competència 
digital que es demanarà a 
l'alumnat. Elaboració de rúbrica 
de valoració.  

Elaborar la rúbrica de valoració 
segon i tercer cicle 
conjuntament. 
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Potenciar l'ús de les noves 
tecnologies com a eina 
d’aprenentatge 

% de professorat que valora 
positivament la utilització de les 
eines workspace en la pràctica diària 

70% Disseny d'activitats per realitzar 
amb les eines workspace. 
Intercanvi d'experiències. 
Elaboració de l'escala de 
valoració de les eines workspace 
per part del professorat 

Utilitzar el drive per compartir 
materials a nivell de cicle. 

Elaborar l'escala de valoració. 

Millorar la gestió documental del 
processos d'E-A i tutorització de 
l'alumnat i atenció a les famílies 

% de professorat que han utilitzat les 
funcions pedagògiques del gestib: 
"valoració/anotacions d'alumne; 
informació per a la tutoria" 

60% Realitzar sessions de formació al 
professorat sobre les eines 
pedagògiques del gestib. 
Utilització de les eines 
pedagògiques del gestib 

Participar en les sessions de 
formació sobre les eines 
pedagògiques del gestib. 

Utilitzar les eines pedagògiques 
del gestib per fer el seguiment 
dels alumnes. 

Elaborar un guió per 
l’enregistrament de la tutoria al 
gestib 

 

 

 

4.5 EQUIP DOCENT 5è-6è PRIMÀRIA 

 

Objectius Indicador Meta Accions d’acord Accions a desenvolupar per l’equip de feina 

Potenciar l'acció tutorial a partir de 
les tutories individualitzades 

Grau de satisfacció de l'alumnat 
envers les tutories individualitzades 

80% Planificar i realitzar les sessions 
de tutoria individualitzada amb 
l'alumnat. Elaborar rúbrica o 
escala de valoració de l'alumnat 

Planificar i realitzar  les sessions 
de tutoria individualitzada amb 
l'alumnat. 

Elaborar rúbrica o escala de 
valoració alumnat. 

Promoure pràctiques per a la millora 
del procés d'E-A 

% del professorat que ha aplicat les 
pràctiques de treball cooperatiu 

60% Transferència a l'aula de 
l'activitat de formació a centres 

Transferir a l'aula l'activitat de 
formació a centres. 

 

Potenciar l'ús de les noves 
tecnologies com a eina 
d’aprenentatge 

% d'alumnes que obtenen resultats 
favorables a la rúbrica de 
competències digitals (Alumnat de 4t 
a 6è PRI) 

70% Definir el grau de competència 
digital que es demanarà a 
l'alumnat. Elaboració de rúbrica 
de valoració.  

Definir el grau de competència 
digital de l'alumnat. 

Elaborar la rúbrica de valoració de 
competència digital de l'alumnat. 

Potenciar l'ús de les noves 
tecnologies com a eina 
d’aprenentatge 

% de professorat que valora 
positivament la utilització de les 
eines workspace en la pràctica diària 

70% Disseny d'activitats per realitzar 
amb les eines workspace. 
Intercanvi d'experiències. 
Elaboració de l'escala de 
valoració de les eines 
workspace  

Dissenyar activitats per 
realitzar en les eines 
workspace. 

Elaborar una escala de valoració 
per part del professorat de les 
eines workspace dissenyades. 
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Millorar la gestió documental del 
processos d'E-A i tutorització de 
l'alumnat i atenció a les famílies 

% de professorat que han utilitzat les 
funcions pedagògiques del gestib: 
"valoració/anotacions d'alumne; 
informació per a la tutoria"  

60% Realitzar sessions de formació 
al professorat sobre les eines 
pedagògiques del gestib. 
Utilització de les eines 
pedagògiques del gestib 

Participar en les sessions de 
formació sobre les eines 
pedagògiques del GESTIB. 

Utilitzar les eines pedagògiques del 
GESTIB. 

Consensuar els ítems per 
introduir les informacions de 
les tutories i reunions de 
seguiment amb les famílies al 
gestib. 

Elaborar i aplicar les rúbriques de 
valoració 
 

Millorar les capacitats lingüística 
orals i la expressió corporal. 

% d'alumnes que obtenen resultats 
favorables a la rúbrica d'expressió 
oral. 

60% Participar en els programes de 
teatre MAP TEATRE i Teatre a 
les escoles. 

Participar en els programes de 
teatre MAP TEATRE i Teatre a 
les escoles. 

Elaborar i aplicar els instruments de 
valoració. 

Crear a l'aula un marc de convivència 
agradable i fomentant la socialització 
i cooperació entre l'alumnat.  

% de l'alumnat que fa una valoració 
positiva del programa. 

80% Participar en els programes de 
teatre MAP TEATRE i Teatre a 
les escoles. 

Participar en els programes de 
teatre MAP TEATRE i Teatre a 
les escoles. 

Realitzar sessions de coordinació 
amb els responsables del 
programa. 

 

 

4.6 EQUIP DE SUPORT 

 

Objectius Indicador Meta Accions d’acord Accions a desenvolupar per l’equip de feina 

Potenciar l'acció tutorial a partir de 
les tutories individualitzades 

Grau de satisfacció de 
l'assessorament rebut per part del 
professorat a partir d'una rúbrica  

80% Planificar i realitzar les sessions 
de tutoria individualitzada amb 
l'alumnat. Elaborar rúbrica o 
escala de valoració de l'alumnat 

Assessorament a les tutores 
sobre el procés de tutorització 
individual 

Assessorament a les tutores en 
l'elaboració de les rúbriques 

Definir l'explotació didàctica de les 
activitats complementàries en funció 
de la seva repercussió en el 
currículum 

S'ha elaborat el pla d’activats 
complementàries? 

SI/NO Elaborar el pla d'activitats 
complementàries 

Assessorar la CCP i Equip 
impulsor pel que fa a projectes 
de centre 

 

Assessorar la CCP i Equip impulsor pel 
que fa a projectes de centre. 

Nombre de claustres dinàmics 30% Dinamització dels claustre del 
centre. 

Promoure les bases de l’equip 
impulsor 

 

Millorar la convivència al centre Grau de satisfacció del professorat 
en relació a l'assessorament rebut a 
partir d'una rúbrica  

90% Elaboració del Pla de 
convivència i coeducació.  

Participar en alguna de les 
sessions de redacció del pla de 
convivència i coeducació 

Proporcionar documentació a la 
comissió de convivència i 
coeducació per facilitar l'elaboració 
del pla de convivència 



                                                                                                                   

 

11 

 

Millorar la coordinació amb els SOE Grau de satisfacció envers el 
document elaborat 

70% Consensuar línies d'actuació 
amb els serveis d’orientació de 
Menorca 

Reflexionar sobre la transició 
entre l’etapa de primària i la 
secundària. 

Participar en les reunions dels SOE 
per a treballar temes pedagògics de 
sector prioritaris. 

Elaboració d'un protocol de 
transició entre etapes. 

 

Millorar els processos documentals 
que intervenen en l'atenció de 
l’alumnat amb NESE 

% de valoració positiva del 
professorat quant a les 
modificacions introduïdes en el 
models de documentació de les ACS 

90% Modificar el documents 
d’adaptació curricular 
significativa per clarificar i 
simplificar el procés de 
documentació 

Reflexionar sobre les elements 
que ha de recollir el documents 
d'ACS i elaborar el model de 
centre 

Proporcionar i assessorar al 
professorat sobre el document 
d'ACS 

Assegurar mesures d’atenció a la 
diversitat el més inclusives possibles  

% d'intervencions realitzades en 
relació a les demandes i revisions 
pendents 

60% Implicació i acompanyament de 
les famílies en el procés 
d’avaluació. 

Coordinar amb els serveis 
externs 

Coordinar amb les tutores 

Detectar possibles dificultats en 
l’àmbit escolar. 

 

Assegurar mesures d’atenció a la diversitat 
el més inclusives possibles i avaluar per 
ajustar la resposta educativa en funció de 
les necessitats. 

% d'intervencions realitzades en relació a 
les demandes i revisions pendents 

60% Detectar possibles dificultats en 
l’àmbit escolar per ajustar la 
resposta educativa 

Aplicar els protocols (recollida 
d'informació SE, equip docent i 
famílies; aplicar les proves 
d'avaluació psicopedagògica; 
realitzar el retorn a les famílies i 
equip docent) 

Realitzar revisions de les intervencions 
dels equips docents, fer propostes 
metodològiques i d'adaptacions 
curriculars quan sigui necessari 

Acompanyament al professorat en 
l'elaboració dels documents 
individuals NESE 

 

Afavorir la cooperació de les famílies per 
fomentar la implicació en el processos 
educatius 

Valoració positiva de les persones 
assessorades a partir d'una escala o 
rúbrica de valoració 

60% Assessorar les famílies i als i les 
mestres en pautes de criança i 
relació 

Entrevistes amb les famílies Realitzar reunions amb el professorat 

Ampliar la xerxa d'atenció i suport a les 
famílies vulnerables 

% de situacions que en les que ha millorat 
la situació de vulnerabilitat 

60% Detectar i intervenir en aquells 
casos en què es detectin 
situacions familiars de risc o 
poc adequades pel 
desenvolupament integral de 
l’alumne. 

Coordinació amb els serveis 
externs: SIF, SIMEFA, Policia 
Tutor. Inspecció educativa 

Coordinació amb les tutores 

Engegar protocols 
d’absentisme escolar i 
d’assetjament escolar. 

 

 



                                                                                                                   

 

12 

 

4.7 EQUIP IMPULSOR 

 

Objectius Indicador Meta Accions d’acord Accions a desenvolupar per l’equip de feina 

Fomentar la participació del 
professorat en el debat pedagògic del 
centre 

% de professorat que valora 
positivament la seva participació en 
el debat pedagògic  

60% Dissenyar activitats 
encaminades a la millora de 
la participació del professorat 
en el debat pedagògic 

Participar en sessions de 
coordinació amb l'assessora del 
PMT 

Organitzar dos claustres 
pedagògics utilitzant diferents 
dinàmiques de participació 

Participar en sessions d'intercanvi 
d'experiències amb equips 
impulsors d'altres centres 

 

 

 

4.8 COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA 

 

Objectius Indicador Meta Accions d’acord Accions a desenvolupar per l’equip de feina 

Fomentar la igualtat i afavorir la 
coeducació i el reconeixement de la 
diversitat sexual i de  
gènere. 

% de grups que han realitzat alguna 
actuació per fomentar la igualtat 

80% Elaborar el pla d'igualtat 
Dissenyar activitats  

Elaboració del pla d'igualtat Dissenyar activitats relacionada 
amb la igualtat de gènere en el 
context de les juguetes. 

Coordinar la realització de 
l'activitat als diferents grups 

 

Millorar la convivència al centre % de valoracions positives de la 
convivència al centre de l'alumnat, 
famílies i professorat 

75% Revisar el pla de convivència. 
Analitzar la convivència 

Analitzar la convivència al centre i 
revisar els instruments de 
recollida d'informació 

Revisar el pla de convivència 

Posar a l'abast del professorat 
recursos per treballar el clima 
d'aula i cohesió de grup 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   

 

13 

 

4.9 COMISSIÓ DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (FOMENT DE LA LECTURA) 

 

Objectius Indicador Meta Accions d’acord Accions a desenvolupar per l’equip de feina 

Fomentar el gust per la lectura a 
partir del treball d'un clàssic de la 
literatura infantil i juvenil. 

% d'alumnat que valora 
positivament la lectura i les 
activitats de llibre elegit 

80% Coordinar les activitats 
relacionades amb el foment 
de la lectura 

Establir els criteris a l'hora de 
proposar la lectura anual 

Recollir propostes de l'alumnat i el 
professorat per decidir la lectura 
anual 

Cercar les versions adequades a 
cada nivell i Coordinar amb 
l'equip directiu l'adquisició dels 
llibres 

 

Fomentar el gust per la lectura a 
partir del treball d'un clàssic de la 
literatura infantil i juvenil. 

% de professorat que valora 
positivament l'adequació del 
llibre i les activitats realitzades 

80% Coordinar les activitats 
relacionades amb el foment 
de la lectura 

Recollir les activitats realitzades 
pels diferents grups 

 

Augmentar la difusió de les activitats 
realitzades pel fomentar el gust per la 
lectura 

% de satisfacció de l’alumnat 
professorat i famílies en relació a 
les activitats de difusió 

60% Coordinar l'exposició de les 
activitats als diferents grups  

Coordinar amb la comissió 
d'ambientació la decoració el 
centre amb motius relacionats 
amb el llibre llegit. 

Coordinar la difusió a les famílies 
de les actuacions realitzades i 
valorar l'impacte 

 

 

4.10 COORDINACIÓ   TICS 

 

Objectius Indicador Meta Accions d’acord Accions a desenvolupar per l’equip de feina 

Optimitzar el funcionament dels 
equipaments tecnològics del centre 

% d'incidències resoltes 
favorablement  

60% Gestionar el material 
tecnològic del centre  

Recollir les demandes 
tècniques a través d'un 
document compartit al Drive 

Canalitzar les incidències a la CEiFP 

Coordinar les actuacions de 
l'empresa ICONO 

Elevar a l'equip directiu propostes 
d'adquisició, substitució o 
reparació de material, així com 
d'actualització de programari 
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4.11 COMISSIÓ DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA 

 

Objectius Indicador Meta Accions d’acord Accions a desenvolupar per l’equip de feina 

Potenciar l'acció tutorial a partir de 
les tutories individualitzades 

Grau de satisfacció de l'alumnat 
envers les tutories 
individualitzades 

80% Planificar i realitzar les 
sessions de tutoria 
individualitzada amb 
l'alumnat. Elaborar rúbrica 
o escala de valoració de 
l'alumnat 

Reflexionar sobre el procés de 
tutorització individualitzada de 
l'alumnat 

Consensuar els instruments de 
valoració a partir de les aportacions 
dels equips docents 

Recollir els instruments de 
valoració al gestib 

 

Potenciar l'acció tutorial a partir de 
les tutories individualitzades 

Grau de satisfacció del 
professorat a partir d'una 
rúbrica  

80% Assignar en l'horari del 
professorat les sessions 
destinades a les tutories 
individualitzades. 
Elaboració de la rúbrica de 
seguiment 

Reflexionar sobre el paper del 
mestre en el procés de 
tutorització individualitzada de 
l'alumnat 

Consensuar els instruments de 
valoració a partir de les aportacions 
dels equips docents 

Recollir els instruments de 
valoració al gestib 

 

Potenciar l'ús de les noves 
tecnologies com a eina 
d’aprenentatge 

% de famílies que valoren 
positivament la utilització de 
les eines workspace en el 
procés d'aprenentatge dels 
seus fills i les seves filles 

60% Elaboració de l'escala de 
valoració de les eines 
workspace per part de les 
famílies 

  

Millorar la gestió documental del 
processos d'E-A i tutorització de 
l'alumnat 

% de professorat que valora 
positivament la utilització de 
les eines pedagògiques del 
gestib 

50% Coordinar el procés de 
reflexió de la utilització de 
les eines pedagògiques del 
gestib 

Reflexionar sobre les 
informacions que s'han de 
recollir al gestib, a partir de les 
aportacions dels diferents 
equips docents 

 

Motivar i facilitar la formació del 
professorat en la metodologia del 
treball cooperatiu 

grau de satisfacció del 
professorat participant en la 
formació de metodologia de 
treball cooperatiu  

70% Realitzar l'avaluació de 
l'activitat de formació a 
centres 

  

Definir l'explotació didàctica de les 
activitats complementàries en funció 
de la seva repercussió en el 
currículum 

% de valoració positives en 
relació a l'aprofitament 
curricular 

80% Establir protocols de 
l'aprofitament didàctic de 
les activitats 
complementàries i el 
paràmetres reguladors 
d'activitats per grup 

Reflexió sobre l'aprofitament 
curricular de les activitats 
complementàries 

Elaborar el pla d'activitats 
complementàries (criteris 
d'aprofitament curricular, 
paràmetres reguladors d'activitats 
per grup, igualtat d'oportunitats...) 
a partir de les aportacions dels 
diferents cicles  
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4.12 COMISSIÓ DE SALUT 

 

Objectius Indicador Meta Accions d’acord Accions a desenvolupar per l’equip de feina 

Millorar la documentació de les 
dades de salut de l'alumnat, tenint 
en compte la protecció de dades 

% d'actualització de les dades 
de l'alumnat 

90% Enregistrar les dades de salut 
de l'alumnat 

Recollir les autoritzacions 
d'administració de 
medicaments, trasllat en cas 
d'accident 

Recollir dades sanitàries 
rellevats de l'alumnat: 
al·lèrgies i intoleràncies 
alimentàries, patologies 
cròniques ,vulnerabilitats per 
COVID19,  tenint en compte 
les clàusules de protecció de 
dades. 

Introduir al gestib les dades 
sanitàries rellevants de 
l'alumnat 

Informar els equips docents  
de les necessitats d'atenció 
sanitàries durant la jornada 
escolar. 

Vetllar per un entorn segur quant a la 
situació sanitària actual 

% de protocols COVID-19 i 
grups en quarantena 

 Coordinar les actuacions 
relacionades amb la COVID-19 

Coordinar les actuacions amb 
l'equip de salut 

Revisar i actualitzar el 
protocols 

Facilitar la informació dels 
protocols i les modificacions 
introduïdes al professorat i les 
famílies 

 

 

 

4.13 COORDINACIÓ D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

 

Objectius Indicador Meta Accions d’acord Accions a desenvolupar per l’equip de feina 

Definir l'explotació didàctica de les 
activitats complementàries en funció 
de la seva repercussió en el 
currículum 

% de valoració positives en 
relació a l'aprofitament 
curricular 

80% 

Realitzar anàlisi de 
l'aprofitament curricular de 
les activitats 
complementàries 

Recollir el llistat de les activitats 
que es proposen per nivells a 
cada cicle. 

Recollir les valoracions 
d'aprofitament curricular 

Definir l'explotació didàctica de les 
activitats complementàries en funció 
de la seva repercussió en el 
currículum 

Comprovar si s'ha 
protocol·litzat l'organització 
de les activitats 
complementàries 

Sí/NO 

Establir el protocol de 
l'organització de les activitats 
complementàries 

Participar en l'elaboració del 
protocol 
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Millorar la gestió les activitats 
complementàries 

% de valoracions positives de 
l'organització de les activitats 
per part del professorat i 
coordinadora a partir d'una 
escala. 

80% Coordinar les diferents 
actuacions relacionades amb 
la coordinació de les 
activitats complementàries 

Revisar el llistat del Gestib per 
mesos i detectar les mancances 
d'informació. 

Escriure la demanda de busos 
mensual (sempre que sigui 
possible) a la companyia de 
transport. 

Confirmar pressupostos 
emesos per la companyia i 
remetre pressupost a cada 
tutora. 

 

 

 

 

4.14 COMISSIÓ D’AMBIENTACIÓ 
 

Objectius Indicador Meta Accions d’acord Accions a desenvolupar per l’equip de feina 

Crear un ambient escolar agradable a 
partir de l'ambientació dels espais 
del centre. 

% d’alumnat que es mostra 
satisfet amb l'ambientació 
de l'escola 

80% Constituir una comissió. 
Definir les tasques de la 
comissió  

Recollir propostes de l'alumnat 
per ambientar el centre 

Elaborar i aplicar  els instruments 
de valoració 

Crear un ambient escolar agradable a 
partir de l'ambientació dels espais 
del centre. 

% del professorat que es 
mostra satisfet amb 
l'ambientació de l'escola 

70% Constituir una comissió. 
Definir les tasques de la 
comissió  

Fer propostes al professorat de 
les produccions plàstiques a 
realitzar 

Definir un calendari per organitzar 
les produccions 

Preparar els suports per exposar 
les creacions fetes 

Ambientar els espais comuns del 
centre amb les produccions  

Crear un ambient escolar agradable a 
partir de l'ambientació dels espais 
del centre. 

% de les famílies que 
valoren positivament 
l'ambientació de l'escola 

60% Constituir una comissió. 
Definir les tasques de la 
comissió  

Coordinar la difusió a les famílies 
de les actuacions realitzades i 
valorar –ne l'impacte  
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5-ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE  

5.1 ORGANIGRAMA DEL CENTRE.  (VEURE ANNEX 1) 

5.2 CALENDARI  ANUAL (VEURE ANNEX 2) 

5.3  HORARI GENERAL DEL CENTRE 

 Horari 

Escola Matinera 7:50 a 9:00 

Horari lectiu 9:00 a 14:00 

Horari complementàries (professorat) 8:00 a 9:00 

 

 

5.4 CRITERIS PEDAGÒGICS PER A L’ELABORACIÓ DELS HORARIS DEL CENTRE (ALUMNAT I 
PROFESSORAT) 

 

Horaris alumnat 

- Iniciar les activitats de la setmana amb la tutora (sempre que sigui possible). 

- Que a cada grup incideixi el menor nombre possible de mestres, sempre en funció dels especialistes i 
mestres amb càrrec directiu. 

- Combinar els horaris de les diferents àrees o activitats segons el nivell d’esforç i atenció que requereixin.  
- Alternar les sessions de les diferents àrees. 

- Respectar el caràcter globalitzador de l’etapa d’Ed. Infantil. 

-  

Horaris del professorat 

- Mantenir, sempre que ha estat possible,  la continuïtat de les tutories durant dos cursos acadèmics  en  
educació primària i tres en d’educació infantil 

- Assignar els horaris de coordinacions en funció de la disponibilitat del professorat una vegada 
confeccionats els horaris dels grups i tenint en compte l’experiència prèvia i/o coneixements del 
professorat. 

- Destinar un temps per a les coordinacions de l’UOEP (horari complementàries) i equip directiu.  
 

Horaris de suport 

- Prioritzar els suports segons el número d’alumnat amb NESE.. 
- Assignar el horaris de suport tenint en compte l’organització de cicles i equips docents. 

 

Horaris complementàries (professorat) 

- Les hores d’obligada permanència al centre s’han establert a proposta de l’equip directiu, oït el claustre, 
tenint en compte les reduccions horàries de les mestres majors de 55 anys i  els següents aspectes: 

- Les reunions de claustre es convocaran preferentment el primer dimecres de cada mes . 

- Les  reunions del cicles, equips docents, comissions i equips de treball es convocaran  segons calendari 
establert . 

- L’horari d’atenció a les famílies  serà els divendres.  
 



                                                                                                                   

 

18 

 

5.4 SUBSTITUCIONS DELPROFESSORAT 

 
 

DILLUNS  DIMARTS  DIMECRES  DIJOUS  DIVENDRES  

9 a 10 MARIA MESTRE JOSEFA QUINTANA RITA PONS HELENA CORTÈS 
MARIA ANTÒNIA 

MOLL 

10 a 11 SUSANA CAMPS SUSANA CAMPS HELENA CORTÈS MARTA GOMILA HELENA CORTÈS 

11 a 11:30 
     

11:30  a 
12:15 

MARIA ROSA 
MERCADAL 

MARIA ANTÒNIA 
MOLL 

MARIA ANTÒNIA 
MOLL 

A. PILAR MOLL MARIA MESTRE 

12:15 a 13 
FRANCESCA 

ROMAN 
MAURA CASTILLO MARTA GOMILA 

MARTA 
CANTARELLAS 

BEGOÑA LLUFRIU 

13 a 14 
 

BEGOÑA LLUFRIU 
 

MARIA ROSA 
MERCADAL 

JOANA FLORIT 
MARTA 

CANTARELLAS 
MARTA 

CANTARELLAS 

 

5.4 CALENDARI DE REUNIONS (VEURE ANNEX 3) 

5.6  ORGANITZACIÓ I TORNS DE VIGILÀNCIA DE PATIS  (VEURE PLA DE CONTINGÈNCIA ) 

L’organització dels  torns de vigilància del patis es podrà modificar si varien les restriccions en funció de la 
situació sanitària. 

 

5.7 ESTAT DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS 

Necessitats d’equipaments 
 
Actuacions previstes Responsable 

Manteniment equipaments tecnològics Comunicació d’incidències a la CEUR 
Coordinació amb l’empresa ICONO 

Coordinadora TIC 

Adquisició d’equipaments tecnològics Adquirir o substituir material segons pressupost Equip directiu 
Coordinadora TIC 

Ampliació fons biblioteques d’aula Adquirir llibres  per a les biblioteques d’aula segons 
pressupost del centre 

Equip directiu 
Professorat 

 

Necessitats  de les instal·lacions Actuacions previstes Responsable 
Manteniment de les instal·lacions del centre 
 

Coordinar amb l’ajuntament o CE i FP les reparacions 
en les instal·lacions 

Equip Directiu 
Conserge 

6-PLA PER A L’AVALUACIÓ, SEGUIMENT I VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS  

6. 1  AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT 

Per dur a terme l’avaluació de l’alumnat es realitzen les següent actuacions: 

- Avaluació inicial de competències lingüístiques i matemàtiques a tots els grups de primària. 

- Avaluació  formativa al llarg del curs. 
- Avaluació additiva  a final de curs. 
- Avaluacions de diagnòstic a 6è de primària (segons programació IAQSE o de manera interna aplicant 

proves alliberades) 
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- • Aplicació del pla d’acció tutorial  (seguiment individualitzat de l’alumnat a partir de les reunions de 
nivell, reunions  d’avaluació i  tutories individualitzades.  

 

L’avaluació és  contínua i a les programacions docents i d’aula es recullen els criteris de qualificació i els 
instruments d’avaluació de cada àrea i/o unitat didàctica. Es realitzen les adaptacions de les programacions 
de manera individualitzada per a l’alumnat amb necessitats educatives específiques.  

Cada trimestre s’elabora un informe individual, dirigit a les famílies en el queden recollits, a més de la 
qualificació de l’àrea, els principals aspectes treballats durant el trimestre, les necessitats de millora de cada 
alumne/a . 
 

6. 2  CALENDARI D’AVALUACIONS  
 

 Grup Avaluació inicial Primer trimestre Segon trimestre 

 
Avaluació inicial  
 
Reunions de 
seguiment 

 
 

1PRI 07-10-21 02-11-21 01-02-22 

2 PRI A 05-10-21 04-11-21 03-02-22 

2PRI B 06-10-21 05-11-21 04-02-22 

3PRI 04-10-21 04-11-21 02-02-22 

4PRI A 06-10-21 02-11-21 01-02-22 

4PRI B 07-10-21 08-11-21 02-02-22 

5PRI A 04-10-21 05-11-21 03-02-22 

5PRI B 05-10-21 05-11-21 04-02-22 

6PRI A 30-09-21 10-11-21 07-02-22 

6PRI B 01-10-21 11-11-21 08-02-22 

 Grup 1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació/ordinària 

 
Reunions d’avaluació 
 

4EI 11-12-21 30-03-22 07-06-22 

5EI 09-12-21 28-03-22 08-06-22 

6EI 13-12-21 31-03-22 09-06-22 

1PRI 16-12-21 05-04-22 10-06-22 

2 PRI A 14-12-21 02-04-22 13-06-22 

2PRI B 15-12-21 04-04-22 14-06-22 

3PRI 17-12-21 06-04-22 15-06-22 

4PRI A 10-12-21 30-03-22 09-06-22 

4PRI B 13-12-21 31-02-22 10-06-22 

5PRI A 14-12-21 02-04-22 13-06-22 

5PRI B 15-12-21 04-04-22 14-06-22 

6PRI A 16-12-21 05-04-22 15-06-22 

6PRI B 17-12-21 06-04-22 16-06-22 

  1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació/ordinària 

 Emissió d’informes  22-12-20 31-03-21 22-06-21 

 

6. 3  INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES 

 

Caràcter de la informació Temporització Responsables 

Reunió generals  d’inici de curs 
Abans d’inici de les activitats lectives 

Tutores  
Equip Directiu 

Reunions extraordinàries per seguiment del grup, 
sortides extraordinàries... 

Segons necessitats de cada grup.  
Es comunicarà la data i el motiu de la reunió a la 
cap d’estudis. 

Tutores 

Entrevista familiar d’incorporació al centre o canvi 
d’etapa.  

A l’inici del curs escolar als grups de 4t 
d’educació infantil i 1r de primària 

Tutores 

Entrevistes familiars Sempre que sigui necessari a petició de les 
famílies o del professorat. 
Horari d’atenció: Dimecres de 8:00 a 9:00 

Tutores 
Mestres especialistes 
Orientadora i PTSC 

Lliurament individual d’informes (Segons ROF) 1r-3r- i 5è (com a mínim primera avaluació) 
2n-4t i 6è (com a mínim a final de curs) 

Tutores 
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6. 4  ANÀLISI, SEGUIMENT I VALORACIÓ DELS RESULTATS  
 

Actuacions Responsables Data de realització 

Coordinació i supervisió de les reunions d’avaluació. 
Revisió dels acords de les sessions d’avaluació. 

Cap d’estudis Inici de curs  
Al final de cada avaluació 

Participació a les sessions d’avaluació  aportant la informació necessària per 
l’avaluació individual i del grup. Propostes de millora 

Equip de nivell Segons calendari establert 

Elaboració de l’acta d’avaluació  Tutores Finalitzada la reunió 
d’avaluació 

Anàlisi i valoració dels resultats acadèmics: Recollida d’actes, anàlisi de 
dades, elaboració de l’informe,  lliurament als equips docents, presentació al 
claustre i consell escolar . Recollida de propostes de millora 

Cap d’estudis Finalitzada cada avaluació. 

Seguiment i valoració de les mesures adoptades Equip de nivell Entre avaluacions 

 

6. 5  PLA DE COORDINACIÓ ENTRE EQUIPS DOCENTS, CICLES I CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I 
SECUNDÀRIA. 
 

Actuacions Responsables Data de realització 

Reunions de traspàs entre les tutores i/o equip de cicle Tutores 
Equips de nivell 

 Setembre 2020 
(Abans d’inici de les 
activitats lectives) 

Reunions de coordinació metodològica Coordinadors de cicle ( 
Equips de cicle 

Segons calendari de 
reunions 

Reunions de traspàs amb els centres de procedència  de l’alumnat. (EI) Tutores EI4 
Equip de suport 

Final de curs 

Reunions de traspàs amb els centres de destinació de l’alumnat (IES) Tutora 6è 
Equip de suport 
Orientadora 

Final de curs 

 

7-  PROJECTES INSTITUCIONALS DE CENTRE  

 

Documents Estat Previsió 2021-22 Responsables 
Projecte Educatiu de Centre  Data d’aprovació  2014-15 Aplicació Equip Directiu 

Personal del centre 

Pla de contingència Aprovat juny 2021 Aplicació i revisions Equip Directiu 
Personal del centre  

Documents adjunts 

Concreció curricular Data d’aprovació 30-06-16 Aplicació Professorat 

Programacions docents Data d’aprovació model curs 15-16 Revisió anual Professorat/Coor. cicles 

ROF Aprovat curs 11-12.  
 

Aprovació i difusió Equip Directiu 
Comunitat educativa  

Pla de Convivència Data d’aprovació curs 11-12 En procés de revisió i 
aprovació 

C. Convivència 
Comunitat Educativa  

Pla d’emergències Elaborat per empresa externa Aplicació Equip directiu 

Projecte Lingüístic Data d’aprovació curs 2016-17 Aplicació Equip directiu /CNL 
Professorat. PND 

Pla d’acollida Data d’aprovació 30-06-16 Aplicació Equip directiu 
Professorat. PND 

Pla d’acció tutorial Data d’aprovació curs 12-13 Revisió del procés de 
tutorització individualitzada 

Equip directiu 
Tutores 

Pla d’atenció a la diversitat Data d’aprovació curs 16-17 Aplicació. Equip directiu 
UOEP 
Professorat. ATE 

Pla d’igualtat  Elaboració Comissió de convivència 
CCP 
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Directora 

Francisca Mª Rodríguez Anglada 

Secretària 

Ester Servera Pascual 

CLAUSTRE 

Cristina Camps Sales 
Susana Camps Pons 

Marta Cantarellas Aguirre 

Maura Castillo Cursach 
Helena Cortés Ripoll 

Joana Mª Florit Torres 

Marta Gomila Benejam 
Regina Jodra Nadal 

Begoña Llufriu Cuadros 

Paula Mas Aguiló 
Maria Rosa Mercadal Franco 

Maria Mestre i Rosselló 

A Pilar Moll Martí 
Maria Antònia Moll Torres 

Rita Pons Cardell 

Pepi Quintana Busquets 
Susana Rihuete Caules  
Francisca Mª Rodríguez Anglada 

Francesca Román Campins 
Ester Servera Pascual 

Maria Torres Salord 

Conserge 
Jaume Benejam Sales 

CONSELL ESCOLAR 

 

Equip Directiu: 
Francisca Rodríguez Anglada 

Regina Jodra Nadal 

Ester Servera Pascual 
Representants professorat 

Begoña Llufriu Cuadros 

Maria R Mercadal Franco 
Pepi Quintana Busquet 

Rita PonsCardell 

Francesca Román Campin 

Representats pares/mares 

Francisco Fuster Aguiló 

Eva Mª Serrano  Milla 
Representant APIMA 
Susagna Torres Termes 

Representant Ajuntament 

M. Gràcia Mercadal Marqués 

Representant   no docents 

Jaume Benejam Sales 

MESTRES ESPECIALISTES 

E. Física   E.Musical  Llengua Anglesa   Religió 
A.Pilar Moll // Ester Servera  Maria Mestre         Marta Cantarellas// Maura Castillo Cristina Camps 

UOEP 

Francisca A Bagur (Orient.) 
Dolors Lafarga(PTSC) 

Regina Jodra (C.Estudis) 

Begoña Llufriu (PT) 
Pepi Quintana (AL) 

Maria Antònia Moll (AL) 

 
Sandra Bosch  (ATE) 

 

Comissió Permanent 

Francisca M Rodríguez (Pres.) 

Regina Jodra (C. Estudis) 

Ester Servera (Sec.) 
Begoña Llufriou Cuadros (Prof.) 

Eva Mª Serrano  (rep pares) 

 

AJUNTAMENT 

A Complementàries 

Rita Pons Cardell 

APIMA 

Presidenta : 

Esther Anglada 

Escola Matinera 

Mònica  Bosch Pons 

Cap d’estudis 

Regina Jodra Nadal 

Comissió de Convivencia 
Susana Camps  (Coord.) 

Francisca M Rodríguez (Dir) 

Regina Jodra  (Cap d’estudis 
Francisca A Bagur (Orientadora) 

Jaume Benejam Sales (No docents) 

Susagna Torres (Pares i mares) 

CEIP PINTOR TORRENT 

CURS 2021-22 

 

Coordinadora TICS 

Maria Mestre Rosselló 

 

Equip docent 1r-2n 

Coord. Helena Cortès 

 

Susana Camps 

Marta Cantarellas 
A.Pilar Moll 

Pepi Quintana 

Equip docent 3r-4t 

Coord. Marta Gomila 

 

Maura Castillo 
Maria Rosa Mercadal 

Maria Mestre 

Rita Pons 
 

 

Representant CEP 

Regina Jodra Nadal 

 

CNL 

Joana M Florit  (Coord.) 

Maura Casillo 

Pepi Quintana 

Maria Torres 

Educació Infantil 

Coord. Paula Mas 

 
Regina Jodra 

Maria Antònia Moll 

Susana Rihuete 
Maria Torres 

 

Equip docent 5è-6è 

Coord. Francesca Roman 

 

Joana M Florit 

Begoña Llufriu 
Francisca M Rodríguez 

Ester Servera 

PMT 

 

Regina Jodra 

Francisca M Rodríguez 
 

Equip impulsor 

Francisca Bagur 
Begoña Llufriu 

Maria Rosa Mercadal 

Ambientació  de 

centre 

Marta Cantarellas 
Maria Mestre 

Maria Antònia Moll 

Ester Servera 

Comissió de Salut 

Ester Servera (Coord.) 

Maria Antònia Moll 

Francisca  Rodríguez 

Comissió Pedagògica 
Francisca M Rodríguez (Pres.) 

Regina Jodra (Cap d’estudis) 

 
Francisca Bagur (Orientadora) 

Helena Cortés (1r cicle) 

Joana Mª Florit (CNL) 
Marta Gomila (2n cicle) 

Paula Mas Aguiló (E Infantil) 

Rita PonsA.Comp.) 
Francesca Román (3r cicle) 

 

 



Calendari Escolar-CEIPPINTOR TORRENT 

Curs 2021-2022 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

ll 

10 de setembre: Inici EI, EP 

 

22 de juny: Final de EI, EP  

 

No lectiu Festiu Festa escolar unificada   
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CALENDARI REUNIONS CURS 2021 - 2022

SETEMBRE OCTUBRE
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg

1
CLAUSTRE

2 3 4 5 FAM 1
R. AV. INI  6ÈB

2 3

6 7 8
CLAUSTRE

9 10 11 12 4
R. AV. INI. 5ÈA

R. AV. INI. 3r

5
R. AV. INI. 5ÈB
R. AV. INI. 2nA

6
R. AV. INI. 4TA
R. AV. INI. 2nB

7
R. AV. INI. 4TB

R. AV. INI. 1r

8

FAM

9 10

13 14 15 16 17
FAM

18 19 11 12 13
CICLE

14 15
FAM

16 17

20 21
CICLE

22
R. PLA DIGIT

23 24
FAM

25 26 18
CONVIV EF

19
CNL

EQUIP IMPULSOR

20
CLAUSTRE

21 22
FAM

23 24

27
CONVIV EF

28
CCP

29
CLAUSTRE

30
R. AV. INI. 6èA

25
CONVIV EF

26
CCP

27
COMISSIÓ AMB

28 29
FAM

30 31

NOVEMBRE DESEMBRE
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg

1 2
NIVELL 1r

NIVELL 4t A

3
CLAUSTRE

4
NIVELL 2n A

NIVELL 3r

FAM 5
NIVELL 2n B
NIVELL 5è A

6 7 1
CICLE

2 3
FAM

4 5

8
NIVELL 4t B
NIVELL 5è B

9
EQUIP IMPULSOR

10
NIVELL 6è A

11
NIVELL 6è B

12
FAM

13 14 6 7 8 9
R. AVAL. 5è EI

FAM 10
R. AVAL. 4t EI
R. AVAL. 4t A

11 12

15
CONVIV EF

16
COMISSIÓ AMB

17
CNL

18 19
FAM

20 21 13
R. AVAL.6è EI
R. AVAL. 4t B

14
R. AVAL. 2n A
R. AVAL. 5è A

15
R. AVAL. 2n B
R. AVAL. 5è B

16
R. AVAL. 1r 

R. AVAL. 6è A

FAM 17
R. AVAL. 3r

R. AVAL. 6è B

18 19

22
CONVIV EF

23
CONVIVÈNCIA

24
CLAUSTRE

25 26
FAM

27 28 20
INF. FAM.

21
INF. FAM.

22
INF. FAM.

23 24 25 26

29 30
CCP

27 28 29 30 31

GENER FEBRER
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg

1 2 1
NIVELL 1r 

NIVELL 4t A

2
NIVELL 3r 

NIVELL 4t B

3
NIVELL 2n A
NIVELL 5è A

FAM 4
NIVELL 2n B
NIVELL 5è B

5 6

3 4 5 6 7 8 9 7
NIVELL 6è A

8
NIVELL 6è B

9
CNL

10 11
FAM

12 13

10 11
CONVIV EF

12
CICLE

13 14
FAM

15 16 14
CONVIV EF

15
COMISSIÓ AMB

16
CICLE

17 18
FAM

19 20

17 18
COMISSIÓ AMB

19
CNL

20 21
FAM

22 23 21
CONVIV EF

22
CCP

23
CLAUSTRE

24 25
FAM

26 27

24
CONVIV EF

25
CCP

26
CLAUSTRE

27 28
FAM

29 30 28

31

MARÇ ABRIL
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg

1 2
CICLE

3 4
FAM

5 6 FAM 1
R. AVAL. 2n A
R. AVAL. 5è A

2 3

7
CONVIV EF

8
CNL

EQUIP IMPULSOR

9 10 11
FAM

12 13 4
R. AVAL. 2n B
R. AVAL. 5è B

5
R. AVAL.  1r 

R. AVAL. 6è A

6
R. AVAL. 3r

R. AVAL. 6è B

7 8
FAM

9 10

14
CONVIV EF

15
CICLE

16
COMISSIÓ AMB

17 18
FAM

19 20 11
INF. FAM.

12
INF. FAM.

13
INF. FAM.

14 15 16 17

21 22
CONVIVÈNCIA

23
CLAUSTRE

24 25
FAM

26 27 18 19 20 21 22 23 24

28
R. AVAL. 5è EI

29
CCP

30
R. AVAL. 4t EI
R. AVAL. 4t A

31
R. AVAL. 6è EI
R. AVAL. 4t B

25 26
CONVIV EF

27
CICLE

28 29
FAM

30

MAIG JUNY
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg

1 1
CLAUSTRE

2 3
FAM

4 5

2
COVNIV EF

3
CCP

4
CLAUSTRE

5 6
FAM

7 8 6 7
R. AVAL. 4t EI

8
R. AVAL. 5è EI

9
R. AVAL. 6è EI
R. AVAL. 4t A

FAM 10
R. AVAL. 1r

R. AVAL. 4t B

11 12

9 10
CICLE

11
COMISSIÓ AMB

12 13
FAM

14 15 13
R. AVAL. 2n A
R. AVAL. 5è A

14
R. AVAL.2n B
R. AVAL. 5è B

15
R. AVAL. 3r

R. AVAL. 6è A

16
R. AVAL. 6è B

17
FAM

18 19

16
CONVIV EF

17
CNL

EQUIP IMPULSOR

18 19 20
FAM

21 22 20
INF. FAM.

21
INF. FAM.

22
INF. FAM.

23 24 25 26

23 24
CONVIVÈNCIA

25
CICLE

26 27
FAM

28 29 27 28 29 30
CLAUSTRE

30 31
CCP



CURS  2021-22

setembre '21 octubre '21 novembre '21

Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

desembre '21 gener ‘22 febrer '22

Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28

31

març '22 abril '22 maig '22

Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

30 31

juny '22 juliol '22 agost '22

Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

1 Del 10 al 17 set Rodríguez Anglada, Francisca Mª 11 Del 14 al 25 feb Florit Torrens, Joana Mª

2 Del 20 al 1 oct Servera Pascual, Ester 12 Del 2 al 14 març Jodra Nadal, Regina

3 Del 4 a l’11 oct Cortés Ripoll, Helena 13 Del 16 al 28 març Torres Salord, Maria

4 Del 13 al 22 oct Camps Pons, Susana 14 Del 30/3 al 11/4 Mas Aguiló, Paula

5 De 25 oct. a 10 nov Quintana Busquets, Pepi 15 Del 13/4 al 4 maig Rihuete Caules, Susana

6 Del 12 al 24 nov Mercadal Franco, Maria Rosa 16 Del 4 al 16 maig Moll Torres, Maria Antonia

7 Del 26 nov. a 13 des Pons Cardell, Rita 17 Del 18 al 27 maig Mestre Rosselló, Maria

8 Del 15 des al 12 gen Gomila Benejam, Marta 18 Del 30/5 al 10/6 Maura B. Castillo Cursach

9 Del 14 al 28 gen Roman Campins, Francesca 19 Del 13 al 22 juny Marta Cantarellas

10 Del 31 gen a 11 feb Llufriu Cuadros, Begoña

TORNS DE VIGILÀNCIA ALUMNAT TRANSPORT ESCOLAR



PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES  CURS 21-22 

 

 Primer trimestre Segon trimestre Tercer trimestre 

4t EI  Visita casc antic de Ciutadella .Sant Antoni 
Entrenam l’Atenció plena  OP 
Ioga com a eina pedagògica dins l’aula. OP 
Carnestoltes 
Inclusió inclusiva hi havia una vegada un món millor 
per a tothom 
Excursió/sortida relacionada amb el projecte de l’aula. 

Excursió/sortida relacionada amb el projecte de l’aula 
Animals. CA Es Pinaret 
Excursió/sortida platja/final de curs. 
 

5è EI Excursió/sortida relacionada amb el projecte de l’aula. 
 

Visita al casc antic/Sant Antoni 
Excursió/sortida relacionada amb el projecte de l’aula. 
El ioga com a eina pedagògica dins l’aula d’infantil 
(Obrint Portes) 

Excursió/sortida relacionada amb el projecte de l’aula. 
Excursió/sortida final de curs. 

6è EI Excursió/sortida relacionada amb el projecte de l’aula. 
Els animals del lloc (CA Es Pinaret) 
L’elefant de colors o la celebració de la diferència 
(Teatre Principal) 

Visita al casc antic/Sant Antoni 
Excursió/sortida relacionada amb el projecte de l’aula. 
El ioga com a eina pedagògica dins l’aula d’infantil 
(Obrint Portes) 

Excursió/sortida relacionada amb el projecte de l’aula. 
Hospital d’animals (Obrint portes) 
Excursió/sortida final de curs. 

1 PRI Hort. CA Es Pinaret 
L’elefant de colors o la celebració de la diferència 
(Teatre Principal) 
 

Visita al casc antic de Ciutadella/ Sant Antoni. 
Taller Coneix i cura del meu cervell per millorar les 
relacions amb els altres.  
Tinença responsables dels animals.  
Treballam les emocions a través del teatre.  
Excursió/sortida relacionada amb el projecte de l’aula. 
Activitats aquàtiques. Obrint Portes 

Com viure en un món de silenci. Obrint Portes. 
Excursió/sortida relacionada amb el projecte de l’aula. 
 

2 PRI Els Misteris del bosc ( Es Pinaret) 
L’elefant de colors o la celebració de la diferència 
(Teatre Principal 

Visita al casc antic de Ciutadella/ Sant Antoni. 
Treballam les emocions a través del teatre. Obrint 
Portes 
Els exploradors de la natura (sortida Albufera d’Es 
Grau) 
 On viu aquest animal? ( Salut Jove) 
Excursió/sortida relacionada amb el projecte de l’aula. 
Activitats aquàtiques. Obrint Portes 

El fascinant món dels pol·linitzadors (Salut Jove) 
Sortida extraordinària 
 

3 PRI L’Elefant de colors o la celebració de la diferència 
(Streaming Teatre Principal de Maó) 
-Sortides o activitats relacionades amb el currículum.  
 

Experimenta i coneix el suport de la vida, l’aigua 
(Obrint Portes) 
L’hort (CA Es Pinaret) 
Viu la natura mitjançant de les aromes naturals (Obrint 
Portes) 
Sortides o activitats relacionades amb el currículum.  

El perquè de les coses. Visita participativa al nucli 
històric de Ciutadella en anglès (Obrint Portes) 
Sortides o activitats relacionades amb el currículum.  
 

http://www.obrintportes.org/gescursos/VerTaller.aspx?ID=648
http://www.obrintportes.org/gescursos/VerTaller.aspx?ID=648


4 PRI Far de Cavalleria: el far i el seu entorn (Salut Jove) 
L’Elefant de colors o la celebració de la diferència 
(Streaming Teatre Principal de Maó) 
Sortides o activitats relacionades amb el currículum. 

Descobreix la geologia de la reserva de la biosfera de 
Menorca (Salut Jove). 
Els animals del bosc de la finca d’Alforí de Dalt (Salut 
Jove). 
Sortides o activitats relacionades amb el currículum.  

El perquè de les coses. Visita participativa al nucli 
històric de Ciutadella en anglès (Obrint Portes). 
Sortides o activitats relacionades amb el currículum. 
Sortida extraordinària 

5 PRI - Sortides o activitats relacionades amb el currículum 
 

Teatre a les escoles 
Sortides o activitats relacionades amb el currículum: 
Cala Pilar 
 

Teatre a les escoles 
Escacs a les escoles 
Sortides o activitats relacionades amb el currículum. 
Sortida final de curs 

6 PRI - Sortides o activitats relacionades amb el currículum 
- Ens comunicam amb les mans 
- L’alimentació que pot salvar el planeta 

Programa MAP teatre 
Far de Cavalleria: Camí de Cavalls (Orientació) 
Taller de glosat 

Sortides o activitats relacionades amb el currículum. 
Sortida extraordinària de final d’etapa 
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PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE L’ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES 

 CURS 2021-22 
 
 
L’Associació de Pares i Mares ha previst continuar realitzant algunes de les activitats que els 
passats cursos van donar resultats satisfactoris i altres de noves. 
 
La Junta Directiva de l’APIMA serà la responsable d’organitzar, fer el seguiment i avaluar totes 
aquestes activitats, una vegada presentades i aprovades pel Consell Escolar del Centre. 
 
En finalitzar el curs es farà una memòria on quedaran reflectides totes les activitats dutes a 
terme o la justificació de les que no s’han pogut realitzar, així com la seva avaluació, comentaris 
i incidències. També es farà una proposta per al proper curs. 
 
Cal indicar que seguirem subvencionant, als socis de l’Apima, un 50% del cost de totes les 
sortides amb autobús que facin en horari lectiu. 
  
Les Activitats previstes per aquest curs escolar són: 
 
 

 

Activitats previstes per funcionament 
 
 

➢ Assemblea General de l'Associació  Té com a objectius informar sobre l'APIMA i 
aspectes de funcionament del Centre, presentar l'estat econòmic de l’Associació, la 
memòria d’activitats del curs passat,  aprovar la programació general anual (PGA), 
recaptar membres col·laboradors  i recollir suggeriments. Aquest any es preveu fer-la 
durant el mes de desembre.  

 
➢ Reunions ordinàries de la Junta Directiva per organitzar les diferents activitats i tasques 

que té encomanades seran el primer dimarts de cada mes i reunions extraordinàries 
(data per determinar segons les necessitats). 

 
➢ Reunions periòdiques amb l’Equip Directiu per intercanviar impressions i organitzar la 

col·laboració de l’APIMA amb l’escola. La presidenta, Esther Anglada, i la vicepresidenta, 
Susagna Torres, són l’enllaç entre l’APIMA i l'equip directiu de l'escola. 
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Col·laboracions amb l’escola 
 

➢ Col·laboració  econòmica en  l’equipament  del Centre en la mesura del nostre 
pressupost.  

 
➢ Col·laboració en la conservació i millora de les instal·lacions del centre: Jocs de pati, 

material, mobiliari, etc. Es preveu tornar a fer una diada de pares, mares, fillets i filletes 
per millorar les instal·lacions del pati de l’escola. Habitualment es fa  a principi a de curs, 
aquest any degut a la situació actual per la pandèmia s’aplaça per més endavant quan 
es valori el moment idoni per dur-la a terme.  

 
➢ Col·laboració en les activitats (tradicionalment  festives) durant l'horari escolar: festa 

del Patge, carnaval, caramel·ler, xocolatada de Sant Joan. Es nomenarà un responsable 
i una comissió pel seguiment de cada activitat. La col·laboració i participació es farà en 
la mesura que sigui possible, tan pressupostària com de personal. 

 
Aquest curs com a novetat també col·laborarem amb la bunyulada de Tots Sants. 
 
El desenvolupament d’aquestes activitats estarà condicionat a l’evolució de la pandèmia 
i s’anirà valorant cada una de forma conjunta entre l’APIMA i l’equip directiu del centre, 
prenent les decisions que es considerin més oportunes a la situació del moment.  

 
➢ Col·laboració en l’activitat de natació: l’APIMA col·laborarà econòmicament en el 

transport dels alumnes que són socis, a la Piscina Municipal. Aquesta activitat encara no 
es sap si es podrà a dur a terme, depenent de la situació per covid-19.  
 

➢ Col·laboració amb el programa d’Escacs a les escoles: per mostrar a jugar escacs als 

alumnes de primària en horari lectiu mitjançant 10 sessions d'una hora. Aquest 

programa es finança entre les APIMAS, l’associació d’escacs, ajuntaments i Consell.  

Habitualment el cost per l’APIMA corresponia a 150€ per curs. Aquest any el Consell de 

Menorca ha volgut potenciar el programa i fa una contribució econòmica major, així que 

l’apima haurà d’assumir 80€ per curs. 

 
Aquest curs, els destinarem als alumnes de 3er, 4rt i 5è i coma a novetat s’incrementarà 

el curs de 2on.  

 
➢ Unes altres que es  plantegin i s’aprovin en la Junta Directiva. 

 
 

 

Col·laboracions previstes amb altres entitats 
 
 

➢ Col·laboració en l'organització de la cavalcada dels reis, mitjançant la participació 
d’una persona representant de l’APIMA a la comissió específica i a totes les activitats 
vinculades a aquesta. 
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Activitats per alumnes, mares i pares 
 

➢ Organització i gestió de l’Escola Matinera. El servei està destinat a aquelles famílies 
amb fills i filles en edat escolar que, per diverses  circumstàncies, necessiten  que siguin 
atesos abans de l'horari escolar (al matí de les 7:50h fins les 9h ). L'horari d'entrada serà 
fins les 8:45h. En el moment que el/la fillet/a arriba al centre, s'incorpora a activitats de 
grup, de caràcter lúdic i educatiu (jocs, contes, plàstica...) dirigits per una o més 
monitores, que controlaran en tot moment els infants. El personal monitor és contractat 
per l’empresa Xaranga a qui l’APIMA l’hi ha encomanat des de fa uns anys la gestió del 
servei.  
Aquest curs hem tornat a recuperar al menjador escolar, com a aula per realitzar les 
activitats del servei, ja que el curs anterior havíem hagut de traslladar-les al pati i al 
gimnàs, degut a que el menjador l’escola no estava disponible per motius de 
recol·locació de aules degut a les restriccions de la covid-19. 

 
➢ Diada*: Al llarg del curs escolar i quan es consideri més adequat el desenvolupament de 

l’activitat, s’organitzarà una trobada amb les famílies per arranjar un poc els espais 
exteriors de l’escola: pati, pistes esportives, etc. i ajudar a mantenir les instal·lacions. 

 
➢ Taller per famílies* : generalment es programa un taller anual, fent-lo coincidir abans 

de les vacances de Nadal i relacionat amb aquesta temàtica. Però estem disposats a 
organitzar-ne més si veiem que hi ha interès i demanda de les famílies o alguna proposta 
interessant. 

 
➢ Diada esportiva*: veient l’èxit dels anys passats, tornarem a organitzar una diada 

esportiva per a infants i famílies. 
 

➢ Organització de sortides en  família*. Sortides lúdiques i d’esbarjo dedicades a les 
famílies. 

 
➢ Xerrades per a pares i mares*: adreçades a tots els pares i mares sobre temes actuals 

de l’educació de fills i del seu aprenentatge a l’escola. Normalment organitzades 
conjuntament amb la resta d’APIMAS del municipi o a través de la FAPMA.  
 

➢ Festa de final de curs fora d’horari escolar*per facilitar la major presència possible dels 
pares i les mares, repetint l’experiència dels passat anys. 

 
*Les activitats marcades amb l’estèric, queden condicionades a l’evolució de la covid-19 i a la 
decisió més adient que es prengui conjuntament entre l’Associació i l’escola, a cada moment.   
 
Es farà una programació i posterior avaluació de cada activitat realitzada; detallant l’activitat, la 
valoració, els participants, els monitors o col·laboradors, els materials emprats i el seu 
pressupost, les propostes per la seva continuïtat i millores per altres edicions.   
 
La Junta de l'APIMA informarà a l'Equip Directiu, amb antelació, del començament de cada una 
d'aquestes activitats o de la seva suspensió amb la justificació corresponent. També es 
demanarà permís per utilitzar els espais que es considerin més adients i que estiguin disponibles. 
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L'APIMA es fa responsable de la bona utilització de les diferents dependències i materials que 
utilitzi i es farà càrrec de les despeses ocasionades en material fungible (fotocòpies, trucades de 
telèfon, fulls, etc.) i de la reparació i/o substitució de materials o mobiliari que hagi sofert algun 
desperfecte durant la seva utilització. 
 
L'APIMA estarà receptiva a totes les demandes que es realitzin a través del Consell Escolar o de 
qualsevol membre de la pròpia Associació. Atendrà totes les que estiguin al seu abast, que 
compleixin la normativa vigent i estiguin d’acord amb el  Projecte Educatiu del Centre (PEC).  
 
 

Calendari d’activitats previst 
 

 
SETEMBRE/OCTUBRE: Informació i recaptació de socis 

 

NOVEMBRE: Bunyolada  

 

DESEMBRE:  Assamblea ordinària 

         Taller nadalenc*, a determinar data de realització.  

                        Visita del patge reial a l’escola, dia 22*. 

                        Reunió de la comissió del Reis*. 

 

GENER: Participació en l’activitat vinculada a la festivitat dels Reis* 

 

FEBRER:  Torrada de sobrassada, dia 25*.  

 

MARÇ:  Diada de manteniment*.  

 

ABRIL-MAIG:     Arbre caramel·ler, dia 13 d’abril*.  

Diada esportiva*.                              

      

JUNY:  Festa final de curs*. 

             Xocolatada* 
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Xerrades adreçades a pares i mares*: a concretar a través del grup d’APIMAS dels centres de 

primària i de secundària. S’organitzen xerrades també aprofitant els ponents participants en els  

cursos organitzats pel CEP.  

 
*Les activitats marcades amb l’estèric, queden condicionades a l’evolució de la covid-19 i a la 
decisió més adient que es prengui conjuntament entre l’Associació i l’escola, a cada moment.   

 
                           
 
 
                                          

                                                                   4  d’octubre de 2021 






