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1. DIAGNÒSTIC INICIAL 
1.1  Conclusions extretes de la memòria del curs 20 16/2017. 

  Educació Infantil: Es veu com a molt positiu la tasca de suport realitzada per part dels 
especialistes, a més dels suports de la PT i AL i les estratègies utilitzades per desplegar aquest suports. 
  Educació Primària: En general la valoració ha estat positiva de totes aquelles mesures que 
es van adoptant durant el curs. Tot això es degut a una bona avaluació de les necessitats que van sorgint i 
de poder anar atenent-les. S’han adoptat diferents models d’ensenyança i metodologies: racons, 
desdoblaments, grups flexibles, pla lector… Al mateix temps, els mestres especialistes també tenen una 
bona valoració de tot allò que han aconseguit, de l’evolució dels grups i de la capacitat d’anar variant per 
atendre les necessitats del grup. 
 S’han tingut en compte totes les propostes de millora i tot allò que s’ha valorat com a positiu a 
l’hora d’elaborar la programació general anual. Al mateix temps, també s’han valorat els objectius treballats 
i assolits el curs passat per continuar avançant amb la millora de tots els aspectes relacionats amb 
l’ensenyança, convivència i innovació que es dugueren a terme el curs passat. 
 També es valora positivament la tasca de les comissions i dels seus objectius i es farà una petita 
remodelació de les comissions per adaptar-ho a les millores proposades i detectades durant el curs. 
 Per finalitzar i d’acord amb el projecte de direcció del nou equip directiu que sorgeix d’un DAFO i 
d’unes actuacions generades pel claustre creim que hem de centrar les tasques a nivell d’equip directiu en: 

- Millora l’eficàcia i l’eficiència de l’àmbit organitzatiu del centre. 
- Desplegar i millorar els aspectes relacionats amb la innovació. 
- Continuar i millorar amb el desplegament d’estratègies i, sobretot, actituds per millorar la 

convivència i el clima al centre. 
 
 1.2 Conclusions globals extretes de l’avaluació de la PGA del curs anterior per part del 
consell escolar del centre. 
Una vegada haver revisat les actes que fan referència a aquest moment, no s’ha trobat cap aportació del 
Consell Escolar. 
 
 1.3 Aspectes inicials del curs. 
 El curs d’enguany compta amb 458 alumnes (142 a educació infantil i 316 a educació primària), 
repartits en 21 unitats, 7 d’educació infantil i 14 d’educació primària. 
 El claustre compta amb 40 docents dels quals catorze són tutors de primària (dos d’ells 
especialistes), set són tutores d’infantil, dues +1 d’infantil, tres mestres d’anglès, tres especialistes 
d’educació física, una especialista de música, tres PT (una a mitja jornada), dues AL, una mestra d’atenció 
a la diversitat i una mestra de religió (4 dies a la setmana). A més, comptam amb dos ATE, una 
fisioterapeuta (5 hores setmanals) i amb un orientador de l’EOEP el qual té una disposició en el nostre 
centre de tres dies a la setmana, una PTSC quinzenalment i una auxiliar de conversa de llengua anglesa, 
la qual ja va fer aquesta tasca l’any passat i ajudar a reforçar l’àmbit de la llengua oral. Farà 12 hores a la 
setmana i es coordinarà amb les mestres de llengua anglesa a les quals ajuda dins les seves sessions. 
 
 

Respecte a la dotació de les TAC, totes les aules d’educació primària estan dotades de PDI i PC 
d’aula. A més, a les aules de 5è i 6è hi ha dotació d’ultraportàtils i carretons de càrrega i transport. També 
és cert que ens manca la dotació per una aula i que a més, els ordinadors estan quedant antics i 
desfassats. 

El centre compta amb un punt verd el qual està cedit per l’Ajuntament d’Algaida. A cada aula, es fa 
recollida selectiva de paper i envasos i cada setmana es fa la replegada de residus per dipositar-ho al punt 
verd
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2. OBJECTIU ESPECÍFICS PER AL CURS 
 2.1 Relacionats amb els diferents àmbits. 
 

OBJECTIUS PROPOSATS  INDICADORS D’ASSOLIM ENT ACCIONS PER A LA SEVA CONSECUCIÓ  RESPONSABLES  

Àmbit pedagògic  

Generar espais de reflexió per 
millorar el procés d’ensenyança i 
aprenentatge. 

- Propostes per afegir a les avaluacions 
trimestrals i a la memòria de centre. 

- Establir reunions amb una dinàmica analítica 
conjunta per trobar els elements comuns que s’han 
de potenciar al centre. 
- Fer un recull d’aquells elements significatius pel 
claustre. 

Equip directiu 

Impulsar la innovació en els models 
pedagògics i d’ensenyament. 
 

- El % de mestres apuntats a la formació 
del centre. 
- Grau d’implantació dels acords sobre 
els models. 
 

-  Continuar amb el pla de formació al centre. 
- Millorar l’aprenentatge dels alumnes en el 
desenvolupament de totes les competències. 
- Dissenyar  nous models en base d’allò aprés i 
acordat al centre. 
 

Equip directiu 
Claustre 

Establir una línia de centre clara i 
consensuada que serveixi de base per 
desenvolupar el treball dels mestres. 

- Enquesta d’avaluació als docents 
(trimestral). Avaluació positiva del 70% 
dels docents. 
- Enquesta de satisfacció als pares i 
mares (anual). Avaluació positiva del 
70%  dels docents. 
- Resultats d’avaluació final. 
- Resultats d’avaluació de les proves de 
diagnòstic IAQSE. 
- Assessorament dels ponents experts de 
la formació al centre. 

- Establir reunions amb una dinàmica analítica 
conjunta per trobar els elements comuns que s’han 
de potenciar al centre. 
- Fer un recull d’aquells elements significatius pel 
claustre. 
- Establir reunions amb dinàmiques de presa 
decisions per desenvolupar estratègies per 
implantar la línia de centre. 
- Generar espais al nivell, cicle i claustre cada 
trimestre per anar avaluant el procés. 
- Avaluar els resultats de la implantació de la línia 
de centre. 

Equip directiu 

Àmbit organitzatiu  

Establir un mètode de treball clar, 
consensuat i aprovat per part de tots 
el membres del claustre. 

- Enquesta d’avaluació als docents 
(trimestral). Avaluació positiva del 70% 
dels docents. 

- Dissenyar documents útils i concrets per cada una 
de les diferents tasques de coordinació amb la 
finalitat de que sigui homogènia tota la informació i 

Equip directiu 
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- Enquesta de satisfacció dels docents 
(semestral). Avaluació positiva del 70% 
dels docents. 
 

acords creats. 
- Generar estratègies d’eficàcia i eficiència. 

Promoure el treball en equip i la 
participació en la presa de decisions. 

- Enquesta d’avaluació als docents 
(trimestral). Avaluació positiva del 70% 
dels docents. 
- Enquesta de satisfacció dels docents 
(semestral). Avaluació positiva del 70% 
dels docents. 
 
 

- Generar espais d’anàlisi de l’estructura 
organitzativa del centre. 
- Aplicació de mesures que facilitin la coordinació 
entre equips educatius i grups de treball. 

Equip directiu 

Reorganització i categorització de la 
documentació del centre i dels 
documents dels docents. 

- Enquesta d’avaluació als docents 
(trimestral). Avaluació positiva del 70% 
dels docents. 
- Enquesta de satisfacció dels docents 
(semestral). Avaluació positiva del 70% 
dels docents. 
 

- Organització a partir de G Suite per l’Educació de 
Google. 
- Correus de centre per tots els docents. 
- Ús del drive com a eina d’organització, 
categorització de la documentació de centre i dels 
documents dels docents. 
- Ús de l’eina de calendar per organitzar la jornada 
laboral del centre i dels docents. 
 

Equip directiu 

Àmbit emo cional  

Fomentar espais de comunicació per 
treballar l’àmbit emocional del grup. 

- Enquesta d’avaluació als docents 
(trimestral). Avaluació positiva del 70% 
dels docents. 
- Enquesta de satisfacció dels docents 
(semestral). Avaluació positiva del 70% 
dels docents. 
- Enquesta de satisfacció de l’alumnat. 
 

- Establir espais per treballar l’àmbit emocional del 
grup.  
- Cercles restauratius. 
- Dinàmiques de grup per crear cohesió grupal al 
claustre. 
- Dinàmiques per fomentar la comunicació. 
- Participar i descobrir quines són les actituds que 
Carl Rogers va fomentar per millorar la 
comunicació: empatia, autenticitat i consideració 
positiva incondicional. 

Equip directiu 

Àmbit de gestió  

Afavorir i simplificar a través de les - Enquesta d’avaluació als docents - Ús de drive per facilitar l’accés a la documentació  
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TAC, les principals accions relatives a 
la gestió diària. 

(trimestral). Avaluació positiva del 70% 
dels docents. 

relativa la gestió de centre. 
- Fomentar l’ús de la web com a eina d’informació i 
de formació dels mestres, alumnes i , sobretot, 
pares i mares. 
- Obrir un compte de twitter per expandir la difusió 
i imatge del centre. 
- Ús d’eines d’ofimàtica per gestionar els processos 
administratius de secretaria: entrades, sortides, 
facturació, certificació, actes... 

Organitzar i optimitzar els recursos 
materials i econòmics del centre. 

 - Centralitzar el pagament de les quotes de 
materials. 
- Optimitzar i controlar compres i despesa de 
material d’aula i de centre. 
- Crear la figura  del coordinador/coordinadora de 
material per gestionar la compra i despesa de 
material. 
- Fer inventari del material del centre. 
- Utilitzar la banca online per gestionar 
econòmicament els ingressos i pagaments del 
centre. 

 

 
 2.2 Relacionats amb el rendiment acadèmic. 
 
 

OBJECTIUS PROPOSATS INDICADORS D’ASSOLIMENT  ACCIONS PER A LA SEVA CONSECUCIÓ  RESPONSABLES  

Quant a resultats de l’alumnat que repeteix curs.  

Atendre les necessitats de l’alumnat 
repetidor per millorar i assolir el curs. 

- Millorar els resultats de l’alumne amb 
les matèries que foren motiu de 
repetició. 
- Millorar en general els resultats de 
l’alumnat repetidor. 

- Elaborar el pla de reforç d’alumnes repetidors 
amb el tutor del curs anterior, tutor del curs present 
i equip de suport. 
- Establir mesures per facilitar l’aprenentatge de 
l’alumne. 
- Fer el seguiment trimestralment per ajustar les 
mesures al desenvolupament de l’alumne. 

Tutores i tutors 
Equip de suport 
Cap d’estudis 



CEIP Pare Bartomeu Pou        PGA 2017/2018 

7 
 

Quant a les taxes d’idoneïtat  

Desenvolupar les mesures aprovades 
al PAD per arribar a la repetició com 
a mesura excepcional. 

- Resultat trimestral dels alumnes. 
-Taxa d’idoneïtat del centre en 
comparació a Mallorca i a les Illes 
Balears. 

- Tenir present les mesures de suport per aquells 
alumnes que detectem que tenen necessitats per 
assolir els objectius del curs. 
- Establir mesures ordinàries de suport. 
- Establir mesures específiques de suport. 
- Fer el seguiment de l’alumne per anar adaptant 
aquestes mesures a les seves necessitats. 

Tutores i tutors 
Equip de suport 
Cap d’estudis 

 
 
 2.3 Educació Infantil 
 

OBJECTIUS PROPOSATS INDICADORS D’ASSOLIMENT ACCIONS PER A LA SEVA CONSECUCIÓ RESPONSABLES 

Adequar els patis a les necessitats dels 
infants. 

- Observació directa del tipus de jocs dels 
infants. 
 

- Anar introduint espais i materials que motivin el 
joc i  l’experimentació. 

Tot l’equip docent. 

Iniciar la dinàmica d’espais 
compartits. 

- Observació i documentació dels 
diferents jocs i relacions de cada un dels 
infants amb els companys i les propostes 
ofertades als diferents espais. 

- Organitzar les aules amb racons de joc que 
fomentin l’experimentació i la socialització dels 
infants. 
- Elaborar una graella de registre. 

Tot l’equip docent. 

 
 
 2.4 Educació primària 
 
1r cicle 

OBJECTIUS PROPOSATS INDICADORS D’ASSOLIMENT ACCIONS PER A LA SEVA CONSECUCIÓ RESPONSABLES 

Fomentar la comprensió lectora. - Millora la comprensió de textos en un 
20% més dels alumnes de primer cicle. 

- Treball de la comprensió seguint la taxonomia de 
Bloom i utilitzant les estratègies. 

Tot l’equip docent. 
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Treballar la resolució de problemes 
matemàtics. 

- Millora de la resolució de problemes en 
un 20% més dels alumnes de primer cicle. 

- Definir com a cicle la metodologia a l’hora de 
resoldre els problemes. 

Tot l’equip docent. 

 
 
2n cicle 

OBJECTIUS PROPOSATS INDICADORS D’ASSOLIMENT ACCIONS PER A LA SEVA CONSECUCIÓ RESPONSABLES 

Dur a terme les tipologies textuals i 
les estratègies. 

- Millora a la producció de textos (un 20 
% dels alumnes) 

- Un hora setmanal per treballar-les. Tot l’equip docent. 

Utilitzar les TIC com eines per 
exposar treballs, cercar informació a 
la web, presentar treballs, etc. 

- El 60% dels  alumnes utilitzen 
autònomament  les TIC per presentar: 
treballs, presentacions... 

- Aprendre o continuar fent: Presentacions TIC, 
utilitzar els processadors de texts, etc.  

L’equip docent. 

Continuar el projecte del pla lector. - Aconseguim que el 80% dels alumnes 
estiguin motivats per la lectura. 

- Lectura de 20 minuts diaris. 
- Augment dels llibres de la biblioteca d’aula (amb la 
col·laboració de les famílies). 

L’equip docent. 

 
 
 2.5 Comissió lingüística. 
 

OBJECTIUS PROPOSATS INDICADORS D’ASSOLIMENT ACCIONS PER A LA SEVA CONSECUCIÓ RESPONSABLES 

Conscienciar a la comunitat educativa 
en l’ús de la llengua com eina d’esplai 
i esbarjo. 

- Enquesta de valoració dels pares i 
mares.  
- Enquesta d’avaluació dels docents. - 
- Percentatge de l’ús del català a 
l’aula. 
- Observar a l’hora del pati l’augment 
de l’ús de català com a llengua de 
lleure. 

- Dinamitzador lingüístic. 
- Ús real de llengua vehicular a la quotidianitat: ús del 

català dins l’aula entre alumnes, en les reunions amb 
les famílies, a les activitats extra escolars, etc. 

- Tenir clar el vocabulari específic a treballar en les 
diferents activitats d’aula. 

- Treballar tot el centre la glosa, la cançó per Sant 
Honorat i Sant Antoni. 

Comissió 
lingüística 
Claustre 
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- Fer feina amb les dites, refranys de cada moment de 
l’any. 

Assessorar en el desenvolupament del 
pla lector al claustre. 

- Memòria curs 2017/2018. 
- Avaluació del pla lector. 

- Potenciar el pla lector amb idees, propostes, 
iniciatives per ajudar als diferents tutors. 

Comissió 
lingüística. 

 
 
 2.6 Comissió de medi ambient. 
 

OBJECTIUS PROPOSATS INDICADORS D’ASSOLIMENT ACCIONS PER A LA SEVA CONSECUCIÓ RESPONSABLES 

Implicar a tots els membres de la 
comunitat educativa en la correcta 
separació de residus per a la seva 
recollida selectiva. 

- El 100% de les aules tenen contenidors 
adients pel reciclatge. 
 
- Un 75% dels grups ha rebut algun taller 
o xerrada. 
 
 

- Dotar  les aules de les bosses necessàries per fer el 
reciclatge. 
 
- Xerrades i tallers als diferents nivells. 

 
- Reconeixement social de les millors aules ( guardó) 

Equip docent, 
alumnes i 
representants de la 
comissió medi 
ambient. 

Mantenir les instal·lacions 
educatives netes i promoure 
activitats que impliquin als 
alumnes. 

- La graella d’avaluació dels patis té 
valoració positiva en un 75% dels casos. 
 
- El calendari reciclatge s’ha complit al 
100% 
 
- El 75% de les aules han aconseguit 
avaluació positiva a les graelles d’aula. 

- Supervisar la neteja dels patis a l'hora de l'esplai i 
omplir un full de registre. 

 
- Reciclatge aula per aula. Cada setmana un grup classe 
diferent. 

 

Equip docent, 
alumnes i 
representants de la 
comissió medi 
ambient. 
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2.7 Comissió de convivència. 
 

OBJECTIUS PROPOSATS INDICADORS D’ASSOLIMENT ACCIONS PER A LA SEVA 
CONSECUCIÓ 

RESPONSABLES 

Adequar i posar en pràctica les activitats de cohesió de grup. 
 Registre / avaluació de les activitats fetes 

a classe. 
 

Establir un temps dins l’horari setmanal. Equip docent 

Posar en funcionament un sistema 
anònim per denunciar qualsevol tipus de 
situació d’assetjament. 

Recollir la informació setmanalment. Penjar  “ bústies “ per a la recollida 
d’informació. 

Membres de la comissió de convivència 
en representació dels cicles. 

 
 
 2.8 Comissió TAC 
 

OBJECTIUS PROPOSATS INDICADORS D’ASSOLIMENT ACCIONS PER A LA SEVA CONSECUCIÓ RESPONSABLES 

Fer de G Suite per a l’Educació 
una eina de treball del Centre. 

- Enquesta d’avaluació del docent. - Crear un compte de Gsuite pel centre. 
- Configurar el domini del centre. 
- Configurar el correu del centre. 
- Configurar i desenvolupar l’estructura de carpetes dins 
el Drive. 
- Configurar i desenvolupar calendaris de centre dins del 
Calendar. 
- Crear correus i configurar permisos per tots els docents 
del centre. 

Coordinador TAC 
Equip directiu 

Fer la web una eina de treball i 
comunicació. 

- Enquesta d’avaluació del alumnes. 
-Enquesta de satisfacció de les 
famílies. 
-Eina d’anàlisi de Google analítics 

- Fer manual usuari nivell principiant pels docents del 
centre per facilitar l’ús de la web. 
- Fomentar l’ús per part de tots els cursos perquè faci 
difusió de tot allò que duu a terme. 

Coordinador TAC 
Tutores i tutors 
Secretari 
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d’ús de la web. - Fomentar l’ús per part de tots els cursos perquè la web 
sigui una eina per ajudar a assolir i practicar els 
aprenentatges duts a terme. 
- Fer de la web una eina administrativa perquè les famílies 
puguin trobar la documentació necessària i la informació 
necessària per dur a terme els processos administratius del 
centre o de la Conselleria d’Educació i Universitats. 
 

Atendre les necessitats individuals 
dels docents i dels equipaments. 

- Enquesta d’avaluació dels 
docents. 
- Memòria final de curs i valoració 
de les TAC. 

- Ajudar a tots els docents amb el maneig, configuració i 
desenvolupament de les tasques que tenguin que veure 
amb les TAC. 
- Atendre les necessitats i avaries que van sorgint amb 
l’equipament del centre (PC, teclat, ratolins, impressora, 
WIFI...) 

Coordinador TAC. 
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ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE 
 3.1 Calendari del centre. 
Curs escolar Comença dia 13 de setembre de 2017. 

Acaba dia 22 de juny de 2018. 
Vacances escolars NADAL:  

Acabam divendres 22 de desembre de 2017.  
Ens incorporam dilluns 8  de gener de 2018.  
 
PASQUA:  
Acabam dimecres 28 de març de 2018. 
Ens incorporam dilluns 9 d’abril de 2018.  

Dies festius 12 d’octubre de 2017 
1 de novembre de 2017 
6 i 8 de desembre de 2017 
16 de gener de 2018 
1 de març de 2018 
1 de maig de 2018 

Dies no lectius 
 

7 de desembre de 2017 (lliure disposició) 
2 de març de 2018 (festa escolar unificada)  
30 d’abril de 2018 ( lliure disposició) 

 
 3.2 Horari del centre. 
L’horari del centre és el següent: 
 
De 7:00h a 9:00h  Escola matinera 
De 9:00h a 14:00h  Horari lectiu 
De 14:00h a 16:00h  Servei de menjador 
De 15:00h a 17:00h  Activitats extraescolars 
 
L’horari de permanència dels docents queda organitzat de la següent manera: 
 
 
 
 Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres 

14:00h 
15:00h 

Claustre/CCP/ 
Coordinació 
nivell 

Coordinació de 
cicle/Coordinació 
Intercicle. 

Reunió equip de 
suport. 
Coordinació 
suports ordinaris. 
 
 

Tutoria 
famílies/Prepara
ció de material. 

Comissions 

(darrer de 

mes)/Preparació 

de material. 

 
Durant els esplais es tendrà cura dels nins i nines. Els infants d’infantil duen a terme l’esplai als patis 
específics d’infantil amb un docent cada 28 alumnes. Els infants de primària duent a terme l’esplai als patis 
específics de primària amb un docent cada 40 alumnes. Els patis estan organitzats amb els docents 
necessaris per cada torn i distribuïts pels patis segons als alumnes que fan esplai a cada pati.  
 
Les activitats extraescolars del darrer dia del tercer trimestre queden anul·lades. Durant les activitats 
extraescolars sempre hi haurà un docent de guàrdia a la sala de mestres a fi de tenir cura del centre i del 
correcte desenvolupament de les activitats. L’organització i horari d’aquestes activitats és la següent: 
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 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
15:00  
16:00h 

 Anglès primària 
(Aula 1) 

 Robòtica Primària 
(Aula 8) 

Anglès primària 
(Aules 1) 

16:00 
17:00h 

Danses 
(Sala ADD1) 

 
Taller decoupage i 

scraapbooking 
(Aula matinera) 

 
Bàsquet primària 

(Pistes) 
 

Patinatge 
(Pavelló) 

 
Futbet 

(Pavelló) 

Taller còmic 
primària 

(Aula matinera) 
 

Atletisme 
(Pistes) 

 
Mini tenis 
(Pistes) 

 
Taekwondo 

(Sala ADD2) 
 

Gimnàstica 
rítmica 

(Pavelló) 

Taller decoupage i 
scraapbooking 
(Aula matinera) 

 
Bàsquet primària 

(Pistes) 
 

Patinatge 
(Pavelló) 

 
Futbet 

(Pavelló) 

Taller còmic 
primària 

(Aula matinera) 
 

Atletisme 
(Pistes) 

 
Mini tenis 
(Pistes) 

 
Gimnàstica 

rítmica 
(Pavelló) 

Arqueologia 
(Aula 1) 

 
Anglès infantil 

(aula 
desdoblament 

infantil) 
 

Ball de bot  
(Pavelló) 

 
Taekwondo 

(Sala ADD2) 

 
 3.3 Sortides i activitats complementàries. 
 

CURS 1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 
 

 

EDUCACIÓ 
INFANTIL 

3 
anys  

TEATRE A 
L’ESCOLA 
(DATA PER 

DETERMINAR) 

GRANJA ESCOLA LLORET 
(DATA PER DETERMINAR) 

 

4 
anys 

TEATRE A 
L’ESCOLA 
(DATA PER 

DETERMINAR) 

FUNDACIÓ JOAN MARCH 
22 DE FEBRER 

 

5 
anys 

TEATRE A 
L’ESCOLA 
(DATA PER 

DETERMINAR) 

GRANJA ESCOLA SA 
CABANETA 

(DATA PER DETERMINAR) 

MARINELAND 
(DATA PER 

DETERMINAR) 

 

 
 
 

EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA 

1r SOM BANDA (14 
novembre) 

CAMP APRENENTATGE SON 
FERRIOL (30 de gener) 

PLATJA 
(21 juny) 

2n SA  CANOVA 
(4 i 5 de desembre) 

SOM BANDA (14 febrer) PLATJA 
(21 juny) 

3r TIRME (24 
d’octubre) 

SOM BANDA (13 febrer) PLATJA 
(21 juny) 

4t CAPOCORB (11 
octubre) 

SOM BANDA (13 febrer) SA BASSA BLANCA 
(4 maig) 

5è ERMITA DE LA SOM BANDA (15 febrer) AQUALAND (20 
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PAU  
(10 novembre) 

juny) 

6è Comuna de 
Bunyola  

(3 novembre) 

SOM BANDA (14 febrer) AQUALAND (20 
juny) 

 
A part d’aquestes sortides també cal deixar clar que es podran dur sortides de caire local on es pugui 
treballar i visitar llocs que estiguin relacionats amb la programació que duen a terme als diferents nivells. 
També es podran organitzar activitats dins al centre que responen a necessitats que van sorgint o a 
ofertes que es poden aprofitar per complementar l’educació i l’ensenyança de diferents matèries. 
 
 3.4 Criteris pedagògics per a l’elaboració dels hor aris del centre. 
Els horaris del curs 2017/2018 parteixen de l’avaluació i anàlisi de la memòria 16/17, és a dir, s’ha partit de 
totes les propostes de millora i de les actuacions que s’han fet durant el curs i han estat positives. 
 
Els horaris dels alumnes han partit de les necessitats que hi ha presents a cada curs, d’aquesta manera 
els primer que es van distribuir foren  les hores de l’equip de suport. A continuació s’establiren horaris 
d’especialistes seguint indicacions i propostes de millora del curs passat per millorar aquestes hores 
específiques. Finalment, es varen distribuir les de les matèries que fan les tutores i tutors, prioritzant o fent 
coincidir (sempre dins les possibilitats) algunes hores de les matèries per ajudar a poder fer grups flexibles, 
desdoblaments, racons, etc. També esmentar que dins l’horari s’ha cercat una hora de desdoblament entre 
TIC i anglès, on s’aprofita per dur a terme una activitat en llengua anglesa que prioritza i que reforça 
l’expressió oral, aquests hora no es duu a terme a 5è i 6è que compten amb l’auxiliar de conversa. Per 
acabar a 4t d’EI s’ha començat amb un període d’adaptació i entrevistes individuals amb les famílies per 
facilitar l’adaptació dels infants i dels pares i mares a l’escolarització. 
 
Els criteris que s’han seguit amb el professorat estan lligats amb els que s’han seguit amb l’alumnat. L’ES 
es va organitzar seguint els cicles d’Infantil i de Primària, d’aquesta manera estan organitzats i treballant 
sempre dins el mateix cicle i sempre amb les mateixos alumnes, fent que els seu suport, seguiment i tasca 
sigui més eficaç i eficient. Els mestres especialistes (música, llengua anglesa, EF i religió) varen fer una 
sèrie de propostes de millora on establien franges horàries més pertinents per infantil o per primària i es 
varen respectar aquestes propostes amb la finalitat de millorar en la tasca d’ensenyança i aprenentatge 
dels infant. A més, dins l’horari s’ha establert una hora de coordinació entre els diferents mestres 
especialistes de la mateix matèria. Finalment, es va acabar amb l’horari del professorat que fa tasques de 
tutoria tenint en compte que havien de tenir una hora de coordinació entre tutors i tutores del mateix nivell 
a Primària i que s’ha fet coincidir matèries per facilitar la tasca de coordinació i, sobretot, de model 
d’ensenyança. Amb les hores que no fan docència al seu curs s’ha prioritzat el suport entre els mestres del 
mateix nivell i del mateix cicle. A més, dins l’horari de permanència dels docents s’ha destinant una hora 
per coordinar-se a l’hora de fer aquest suport ordinaris a fi d’aconseguir un suport que sigui més eficient, 
eficaç. Finalment, s’han prioritzat les tutories donant continuació a aquells tutors i tutores que ja han tingut 
els alumnes a 1r, 3r i 5è. 
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 3.5 Calendari de juntes d’avaluació i reunions. 
 
 1a SESSIÓ 

D’AVALUACIÓ  
2a SESSIÓ 

D’AVALUACIÓ  
3a SESSIÓ 

D’AVALUACIÓ  

EDUCACIÓ 
INFANTIL  

4t EI 
(3 

anys)  

5 desembre 2017 13 març 2018 8 juny 2018 

5è EI 
(4 

anys)  

11 desembre 2017 14 març 2018 11 juny 2018 

6è EI 
(5 

anys)  

12 desembre 2017  16 març 2018 12 juny 2018 

EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA  

1r 13 desembre 2017  15 març 2018 13 juny 2018 

2n 14 desembre 2017 19 març 2018 14 juny 2018 

3r 15 desembre 2017 20 març 2018 15 juny 2018 

4t 18 desembre 2017 21 març 2018 18 juny 2018 

5è 19 desembre 2017 22 març 2018 19 juny 2018 

6è 20 desembre 2017 23 març 2018 20 juny 2018 

Imprimir notes  A partir del  

18 de desembre 2017  

A partir del 21 
de març 2018  

A partir del 22 
de juny 2018  

Entrega de notes  21 de desembre 2017  27 de març 2018  26 i 27 de juny 2018  

 
La CCP es reunirà cada 15 dies. 
El Claustre es reunirà cada 15 dies, molts d’aquests claustres seran de caire pedagògic on es treballarà i 
es compartirà tota la tasca realitzada als cursos que estigui centrada en les tipologies textuals i estratègies 
lectores. 
Una vegada al mes ens reunirem amb els representants de l’AMPA per coordinar-nos i informar-nos 
mútuament. 
Una vegada al mes també ens reunirem amb la regidora d’Educació i Cultura de l’Ajuntament d’Algaida. La 
intenció d’aquestes reunions es tenir un contacte continuat i coordinació en tots aquells aspectes que 
afecten a les funcions de l’Ajuntament respecte a les instal·lacions i sobre les iniciatives que es van 
organitzant sobre aspectes educatius. 
Una reunió mensual amb els Serveis socials, educadora social i menors on es fa seguiment d’aquells 
casos que en són la seva competència i es van determinant quins altres es poden obrir si compleixen les 
condicions establertes. 
Un cop per trimestre ens reunirem el Consell escolar. Si es fa necessari reunir-nos alguna altra vegada, es 
farà. 
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 3.6 Periodicitat i organització de les entrevistes individuals i reunions col·lectives de les 
famílies. 
 
Les entrevistes individuals amb les famílies es duen a terme els dijous de les 14:00h a les 15:00h, amb cita 
prèvia. A més, els dies que els tutors tenen guàrdia també poden aprofitar per dur a terme entrevistes 
individuals amb aquelles famílies que tenen dificultats per reunir-se a l’horari establert com a regular. 
Les entrevistes col·lectives es faran en les següents dates: 
 

CURS DATA 
4t d’EI  31 d’octubre de 2017 
5è d’EI  19 d’octubre de 2017 
6è d’EI  6 d’octubre de 2017 
1r  4 d’octubre de 2017 
2n 3 d’octubre de 2017 
3r 2 d’octubre de 2017 
4t 9 d’octubre de 2017 
5è 5 d’octubre de 2017 
6è 11 d’octubre de 2017 

 
3.7 Mesures per a l’optimització i l’aprofitament d e recursos. 

 
S’han creat un calendari d’aules buides que hi ha a cada hora i cada dia al centre per afavorir la utilització 
dels espais que estan sense ús i per poder realitzar desdoblaments, grups flexibles, petites agrupacions... 
De la mateixa manera Educació infantil pot accedir a aules amb PDI per poder realitzar activitats que 
necessiten suports audiovisuals. 
També hi ha una distribució del pavelló per donar cabuda a tots els cursos segons s’imparteixi 
Psicomotricitat i Educació Física. 
Hi ha una aula de religió, on l’especialista pot dur a terme la seva matèria, i una aula de llengua anglesa, 
on es duu a terme l’hora de “speaking”. 
S’ha creat la figura del coordinador de material i s’ha destinat un espai com a magatzem del material. 
Aquesta figura gestiona tot el material del centre i en fa la provisió. Adjuntam annex (annex 3). 
 
 3.8 Estat de les instal·lacions i equipaments. 
Les instal·lacions estan ben conservades ja que després de l’ampliació de l’edifici de primària es va fer una 
procés d’obra i manteniment que encara fa que estigui en bones condicions. Cal afirmar que ja es 
comença a necessitar intervencions a l’hora de pintar tot l’edifici i d’arreglar les teulades degut a les 
filtracions que comencen a sorgir el dies de pluges intenses. 
 
Respecta als equipaments totes les aules de primària tenen PDI i PC d’aula. Tenim ultra portàtils pels 
cursos de 5è i 6è, però no són suficients i comencen a quedar obsolets. 
 
Per acabar es duu el control econòmic del centre de manera anual, com estableix la llei. S’han creat 
partides per aules i per especialistes que sorgeixen de la contribució que fan els pares i mares com a 
quota de material. A més, es van distribuïnt les inversions segons les necessitats que van sorgint al centre. 
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4. PLA PER A L’AVALUACIÓ, SEGUIMENT I VALORACIÓ DEL S RESULTATS. 
 

Les juntes d’avaluació faran el seguiment dels resultats que es donen a cada curs. En aquestes juntes 
s’establiran mesures organitzatives i curriculars per generar els canvis necessaris en aquells alumnes que 
s’han evidenciat mancances o que necessiten atenció, a més s’establiran uns indicadors per avaluar 
aquestes mesures establertes. Una vegada acabada l’avaluació i al principi de la propera es passarà la 
informació recopilada pel SEDEIB per saber com ens trobam respecte als altres centres de les Illes. La cap 
d’estudis farà el seguiment de totes aquestes juntes d’avaluació i també, informarà a la CCP per anar 
prenent decisions per millorar la tasca conjunta dels equips docents. A més, aquesta informació serà 
recopilada i enviada a inspecció. 
 
Cada trimestre es passarà una avaluació interna als docents per determinar com es va desenvolupant la 
tasca, les dificultats que van sorgint, la tasca a nivell de cicle i claustre, la tasca que fa l’equip directiu i 
propostes de millora. D’aquesta manera podem anar avaluant els objectius de centre, de cicle i de 
comissions i anar ajustant la nostra tasca per la consecució d’aquestes objectius. 
 
També treballarem la satisfacció dels docents amb dues enquestes repartides durant el curs per intentar 
copsar la moral del grup i fer actuacions per millorar-la. 
 
De la mateixa manera que hi ha preparada enquestes d’autoavaluació dels docents també s’han preparat 
enquestes pels alumnes i per les famílies (anual) on podran avaluar tots els aspectes del centre (atenció 
de l’equip directiu, paper del tutors i tutores, equip de suport...) com aspectes propis de la família 
(implicació, tasca a casa, suport familiar...) 
 
L’equip directiu farà el seguiment de totes aquestes dades i les retornarà als tutors, cicles i claustre per 
poder anar prenent decisions per anar millorant la nostra tasca a tots els nivells. 
 
5. PROJECTES INSTITUCIONALS, PLANS DE CENTRE. 
 
5.1 Documents institucionals. 
 
 Data d’aprovació 

Projecte educatiu de centre (PEC) En procés de revisió i elaboració 

Reglament d’organització i funcionament del centre (ROF) 2 de juny de 2017 

Projecte lingüístic de centre (PL) 30 de gener de 2017 

Projecte d’atenció a la diversitat (PAD) 2 de juny de 2017 

Pla d’acció tutorial (PAT) 3 de desembre de 2015 

Pla de convivència 8 de febrer de 2015 

Protocol d’assetjament 2 de juny de 2017 
 
 
5.2 Pla d’actuació anual de l’equip de suport (anne x 1) 
5.3 Pla d’actuació anual del EOEP (annex 2) 
5.4 Pla de formació de centre Crear Alumnes lectors  per a tota la vida (aprofundiment II). 
El claustre va aprovar a final del curs passat continuar amb la formació de centre aprofundint amb tots 
aquells aspectes relacionats amb el pla lector, estratègies lectores, tipologies textuals i adquirir eines i 
aprenentatges per treballar la llengua oral des de la perspectiva oberta als cursos anteriors. S’ha dissenyat 
un pla de formació i s’han d’acordar les dates on intervindran els ponents experts. A més, durant el curs 
anirem treballant per transferint-ho al funcionament de centre i aula.  
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Annex 1  

 

PLA  D’ACTUACIÓ 

ANUAL  DE  L’EQUIP DE  SUPORT 

CEIP PARE BARTOMEU POU 
ALGAIDA 
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ÍNDEX: 

 
1.- COMPONENTS DE L’EQUIP DE SUPORT: 
2.- IDENTIFICACIÓ I ANÀLISI DE LES NECESSITATS DE S UPORT DEL CENTRE: 

2.1.- Alumnes NESE. 
2.2.- Alumnes repetidors. 
2.3.- ALUMNES NO NESE AMB MESURES ORDINÀRIES. 

3.- OBJECTIUS DE L’EQUIP DE SUPORT. 

4.- COORDINACIONS PER DESENVOLUPAR EL PLA D’ACTUACI Ó DE L’EQUIP DE 

SUPORT. 

5.- ORGANITZACIÓ DELS SUPORTS. 

5.1.- HORARI DE CADA COMPONENT: 

5.2.- HORARI DE CADA GRUP. 

5.3.- ADSCRIPCIONS A CICLES. 

5.4.- ADSCRIPCIONS A COMISSIONS DE FEINA. 

5.5.- HORARI DE LES UVAIS/SATS. 

6.- TASQUES A DESENVOLUPAR EN RELACIÓ AL SUPORT. 

7.- INDICADORS PER AVALUAR EL PLA D’ACTUACIÓ ANUAL DE L’EQUIP DE SUPORT A 

FINAL DE CURS. 
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1.- COMPONENTS DE L’EQUIP DE SUPORT: 

NOM PERFIL PROFESSIONAL  DEDICACIÓ 

Carles Cerdó Fernández Orientador EOEOP Campos 3 dies/setmana  

Maria Bel Rosselló PTSC EOEP Campos 2,5 h/setmana 

Maria Purificación Martín Escudero PT / coordinadora de l’ES Completa 

Catalina Puigserver Alorda PT Completa 

Ana Isabel González López PT ½ jornada 

Francisca López Mateos AL Completa 

Inés Pizà Vives AL Completa 

Maria Helena Garau Amengual AD Completa 

Neus Crespí Marsans Mestra +1 EI / coordinadora EI Completa 

Maria Àngels Sampol Trujillo Mestra +1 EI Completa 

Serehïm Salord Comes ATE Completa 

Jorge Javier Delgado Camacho ATE Completa 

Mónica Suau Fisioterapeuta 5 sessions/setmana 

 
 

2.- IDENTIFICACIÓ I ANÀLISI DE LES NECESSITATS DE S UPORT DEL CENTRE: 

2.1.- ALUMNES NESE:     10  EI  +  47  EP  =  57 
 
2017/18 EDUCACIÓ  INFANTIL  
 NEE 

 
DEA 

 
IT 
 

CP/HE 
 

AC Total 

 
4t EI 

 
RM  2 

 

 
TGL 1 

 
 

   
 

 
5è EI 

 
RM 1 

 

 
 

    
 

 
 
6èEI 

 
TEA 3    
DM 1 
RM 1 

 

 
 

 
 

1 

   
 

 8 1 1 0 0 10 
 

2017/18 EDUCACIÓ  PRIMÀRIA  
 NEE 

 
DEA 

 
IT 
 

CP/HE 
 

AC Total 
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1r EP DSV 1    
                      

 

TGL 3 2 6 

 
2n 
EP 

 
TEA 1 

              
TGL 6 

 

 
1 

   
8 

 
3r EP 

 
 

 
TDA/H 1 
TGL 7 

 

 
 

     
 

  
8 

 
4t EP 

 
DSA 1 

 
 

TA 1 
TDA/H 1 
TGL 6 

 
1 

 
 

  
10 

 
5è 
EP 

 
 

TA 1 
TDA/H 2 
TGL 4 

 
 

 
1 

  
8 

 
6è 
EP 

 
TGC 1 

 

 
TA 4 

TDA/H 1 
 

 
1 

   
7 

 4 37 5 1 0 47 
 

 

2.2.- ALUMNES REPETIDORS: 

2017/18 NOMBRE D’ALUMNES 

1rA Ep  1 

1rB EP 1 

3rA EP 1 

4tA EP 2 

TOTAL 5 

 

2.3.- ALUMNES NO NESE AMB MESURES ORDINÀRIES: 

La tasca dels mestres de suport de l’escola està destinada tant als alumnes NESE com a la resta 

d’alumnes en general.   

Per això, es contempla un programa d’actuació per a alumnes no NESE per tal que es puguin beneficiar de 

les mesures ordinàries d’atenció a la diversitat previstes al PAD.  

3.- OBJECTIUS DE L’EQUIP DE SUPORT PER TAL DE DONAR  RESPOSTA A LES 

NECESSITATS DETECTADES: 

- Presentar el PAD al claustre per tal que es converteixi en una eina de feina útil, funcional i pràctica. 
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- Posar en marxa totes les mesures d’atenció a la diversitat (estratègies, documents, protocols…) 

que formen part del PAD. 

- Establir un espai de coordinació, setmanal o quinzenal, del tutor/equip docent +  membre referent 

de l’equip de suport  i avaluar la seva funcionalitat. 

- Assessorar en les programacions d’aula proposant estratègies metodològiques inclusives. 

4.- COORDINACIONS PER DESENVOLUPAR EL PLA D’ACTUACI Ó DE L’EQUIP DE 

SUPORT: 

+ Reunió de feina de l’equip de suport (sense EOEP ni  Cap d’estudis):  setmanalment els dilluns de 

13:10 – 14:00h. 

+ Reunió de coordinació de l’equip de suport (amb EOE P i Cap d’estudis):  setmanalment els 

dimecres de 14:00 – 15:00h.  La coordinació de l’ES amb direcció es realitzarà principalment en aquesta 

reunió però es podran convocar totes aquelles que s’estimin oportunes.  Es convocarà els membres i 

s’aixecarà acta. 

+ Reunions dels membres de l’equip de suport amb el c icle al qual estan adscrits:  setmanalment els 

dimarts 14:00-15:00h. 

+ Reunions amb els tutors:  setmanalment els dilluns i divendres segons disponibilitat de l’horari de 14:00 

– 15:00h.   

+ Reunions d’equip docent:  es convocarà una primera reunió per nivells durant els primers dies de 

setembre.  A cada nivell haurà una carpeta/arxivador dins l’aula amb les informacions relacionades amb el 

suport que es considerin adients (Graella resum amb alumnes de suport, ACNS, ACS, Mesures ordinàries 

d’alumnes no NESE, Pla de repetidors, Estadística de l’avaluació final del curs anterior, Pautes 

d’actuació...).  Es convocaran reunions al llarg del curs sempre que hi hagin altes al Gestib o canvis 

significatius relacionats amb els alumnes NESE. 

+Tutories i entrevistes amb la família/tutors legals :  sempre amb el tutor d’aula.  Setmanalment els 

dijous 14:00-15:00h. 

+ Reunions de coordinació amb Serveis externs (públic s i privats):  sempre amb el tutor d’aula i 

segons el protocol establert al PAD. 

Enguany el contacte amb SSSS serà la mestra especialista d’anglès d’EI i 1r/2n d’EP.  Es convocarà a les 

reunions de coordinació de l’ES quan es consideri necessari i coincidirà amb el dia d’atenció al centre de la 

PTSC. 

+ Dels especialistes de l'ES amb pares + EOEP:  quan es consideri oportú. 

+ ATEs:  seran convocats a les reunions de l’ES quan es consideri necessari.  D’altra banda, com que la 

reunió de l’ES coincideix amb l’horari de menjador, els ATEs prioritzaran l’atenció als alumnes i, si és 

necessari, es canviarà puntualment el dia i/o l’hora de la citada reunió per a que puguin assistir.   

+ Fisioterapeuta:  es convocarà a les reunions de l’ES quan es consideri oportú i, si és necessari, es 

canviarà puntualment el dia i/o l’hora de la citada reunió per a que pugui assistir.   
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+ Reunions de coordinació de feina de la coordinadora  de l’ES + Orientador:  setmanalment els 

dimecres de 9:00-10:00h. 

+ Reunions de coordinació de feina de l’AD + PTSC de l’EOEP:  setmanalment els dimecres de 9:00-

10:00h. 

 

5.- ORGANITZACIÓ DELS SUPORTS: 

5.1.- HORARI  DE CADA COMPONENT: 

 

Orientador (Carles Cerdó) 3 dilluns al mes (excepcionalment, 2 al 
mes), dimecres i dijous. 

PTSC (Maria Bel Rosselló) Dimecres (quinzenalment). 

Mestra AL (Francisca López) EI  i  1r i 2n EP. 

Mestra PT (Catalina Puigserver) EI 

Mestra AL (Inés Pizà) 3r, 4t, 5è i 6è  EP. 

Mestra PT ½ jornada (Ana I. González) 1r  i  2n  EP. 

Mestra PT (Ma. Purificación Martín) 2n, 3r, 4t, 5è i 6è  EP. 

Mestra AD (M. Helena Garau) 1r, 2n, 5è i 6è EP. 

Mestra +1 EI (Neus Crespí) EI 

Mestra +1 EI (Maria Àngels Sampol) EI 

ATE (Serehïm Salord) EI 

ATE (Jorge Javier Delgado) EI  i  2n EP 

Fisioterapèuta (Mónica Suau) EI.   
Dilluns (12:20-15:00h), dimarts (12:20-
15:00h) i dimecres (9:00-10:00h). 

 

5.2.- HORARI DE CADA GRUP: 

EDUCACIÓ  INFANTIL  

NIVELL SESSIONS SETMANALS  

4tA EI AL: 2  sessions 

PT: 2 sessions 

+1 EI: 5 sessions 

ATE: 11 sessions 

4tB EI AL: 1  sessions 
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PT: 1 sessió 

+1 EI: 14 sessions 

4tC EI AL: 3  sessions 

PT: 2 sessions 

+1 EI: 15 sessions 

5èA EI AL: 1  sessions 

PT: 1 sessió 

5èB EI AL: 2  sessions 

PT: 4 sessions 

ATE: 7 sessions 

6èA EI AL: 6  sessions 

PT: 6 sessions 

ATE: 14 sessions 

FISIO: 2 sessions 

6èB EI AL: 3 sessions 

PT: 5 sessions 

ATE: 11 sessions 

FISIO: 3 sessions 

 

EDUCACIÓ  PRIMÀRIA  

NIVELL SESSIONS SETMANALS  

1rA EP AL: 1  sessió 

PT: 2 sessions 

AD: 9 sessions 

Suport ordinari: 3 sessions 

1rB EP AL: 1  sessió 

PT: 3 sessions 

Suport ordinari: 2 sessions 

2nA EP AL: 1   sessions 

PT: ½ + 1 sessions 

AD: 6 sessions 

Suport ordinari: 3 sessions 

2nB EP AL:  2 sessions 

PT: 5 sessions 

Suport ordinari: 3 sessions 

ATE: 4 sessions 
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2nC EP AL: 1 sessions 

PT: ½ + 1 sessions 

Suport ordinari: 3 sessions 

3rA EP AL:   2 + ½ sessions 

PT: 2 sessions  

Suport ordinari:  4 + ½ sessions 

3rB EP AL:   3 + ½ sessions 

PT: 2 sessions 

Suport ordinari: 4 + ½ sessions 

4tA EP AL:   4 sessions 

PT: 1 sessió 

Suport ordinari: 6 sessions 

4tB EP AL:  4  sessions 

PT: 3 sessions 

Suport ordinari: 6 sessions 

5èA EP AL:   3 sessions 

PT: 3 sessions 

AD: 4 sessions 

Suport ordinari: 4 sessions 

5èB EP AL:   3 sessions 

PT: 3 sessions 

Suport ordinari: 7 sessions 

5èC EP AL:   3 sessions 

PT: 3 sessions 

Suport ordinari: 9 sessions 

6èA EP AL:   3 sessions 

PT: 2 sessions 

Suport ordinari: 2 sessions 

6èB EP AL:  3  sessions 

PT: 2 sessions 

AD: 2 sessions 

Suport ordinari: 4 sessions 

 

5.3.- ADSCRIPCIONS A CICLES: 

COMPONENT: ADSCRIPCIÓ A CICLES: 

Maria Purificación Martín Escudero 2n cicle EP 

Catalina Puigserver Alorda EI 
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Ana Isabel González López 1r cicle EP 

Francisca López Mateos EI 

Inés Pizà Vives 2n cicle EP 

Maria Helena Garau Amengual 1r cicle EP 

Neus Crespí EI 

Maria Àngels Sampol Trujillo EI 

 

5.4.- ADSCRIPCIONS A COMISSIONS DE FEINA: 

COMPONENT: ADSCRIPCIÓ A COMISSIONS: 

Maria Purificación Martín Escudero CCP 

Francisca López Mateos Comissió Lingüística 

Inés Pizà Vives Comissió de Convivència 

Maria Helena Garau Amengual Comissió Lingüística 

Neus Crespí CCP 

Maria Àngels Sampol Trujillo Comissió de Medi ambient 

 

5.5.- HORARI DE LES UVAIS/SATS al centre: 

Gaspar Hauser: dijous (9:00-12:00h). 

NOUSIS: 1 vegada/trimestre (9:30-12:30) i també en aquelles ocasions puntuals que es consideren 

necessàries. 

ASPAS: dimarts (10:00-10:30). 

 

6.- TASQUES A DESENVOLUPAR EN RELACIÓ AL SUPORT: 

Els components de l’equip de suport participaran de les següents tasques establertes al PAD: 

PRIMER  TRIMESTRE 
 

- Revisar la web del SAD de Conselleria. 
- Revisar normativa vigent. 
- Revisar les Instruccions de principi de curs de Conselleria. 
 
-Distribuir espais de suport . 
-Elaborar horari amb la disponibilitat dels diferents espais de suport  i penjar-lo a la 
vista. 
 
-Revisar propostes de millora de la Memòria del curs anterior i elaborar el Pla Anual de 
l’ES. 
-Elaborar Pla de feina de l’ATE i Fisioterapeuta. 
-Col·laborar en l'elaboració del Pla de feina, horaris, reunions... de les UVAIS. 
 
-Revisar expedients dels alumnes NESE (Informes, DIAC, ACS…) i d’altres que es 
consideri adient. 
-Revisar l’estat del Gestib i noves matrícules. 
-Revisar qualificacions del curs anterior. 
-Elaborar carpeta de suport de cada grup (ACNS, ACS i Mesures adoptades) i lliurar-la 
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a cada tutor.   
 
-Elaborar horaris dels membres de l’ES. 
-Elaborar horari de suport de cada grup i penjar-lo a la vista. 
 
-Revisar les proves inicials dels alumnes NESE i de tots els que es consideri oportú. 
 
-Complimentar Informe Individual NESE (esperar a que Conselleria pengi l’Informe 
actualitzat a principi de curs)  i ACNS incloses.  Acordar data límit. 
-Complimentar Diac dels alumnes nee.  Acordar data límit.  ANNEX 10: “DIAC alumnes 
nee”. 
-Elaborar ACS a partir de la Programació de cada àrea. 
-Complimentar graella “Mesures d’atenció a la diversitat adoptades (alumnes no 
NESE)”. 
-Complimentar Pla de reforç dels alumnes repetidors. 
 
-Convocar reunions d’equip docent de cada grup; la primera a principi de curs. 
-Elaborar una graella resum dels alumnes que rebran suport i mesures adoptades; es 
lliurarà a la primera reunió d’equip docent. 
-Convocar reunions amb els tutors una setmana abans de la sessió d’avaluació per 
avaluar les Mesures adoptades, ACNS, ACS…  
 
-Acordar calendari de coordinacions durant el curs (equip docent, tutors…). 
-Convocar la primera reunió de coordinació en xarxa amb Pediatria/SSSS (novembre). 
 
-Revisar inventari del material de l’ES.  
-Adquirir el material de suport que sigui necessari. 
 
 
-Aplicar mesures del Pla d’acollida amb els alumnes nouvinguts. 
 
-Aplicar/seguiment del Protocol d’absentisme. 
 
-Participar de l’acollida inicial dels alumnes de 4t d’Educació Infantil. 
 
-Sol·licitud de beques dels alumnes nee. 
 
-Complimentar graella per a l’actualització de dades dels alumnes NESE per part de 
l’EOEP.  ANNEX 11: “Actualització de dades alumnes NESE”. 
 
-Iniciar Protocol de coordinació amb l’IES. 
-Traspàs d’expedients a l’IES Llucmajor. 
- Al final del trimestre, revisar i actualitzar Informes NESE, DIAC, ACNS, ACS, Mesures 
adoptades…  

SEGON  TRIMESTRE 
 

-Al final del trimestre, revisar i actualitzar Informes NESE, ACNS, ACS, Mesures 
adoptades… 
-Revisar i actualitzar el Pla de reforç dels alumnes repetidors. 
 
-Revisar Pla Anual de l’equip de suport (PGA). 
-Aplicar mesures del Pla d’acollida amb els alumnes nouvinguts. 
 
-Aplicar/seguiment del Protocol d’absentisme. 
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-Convocar reunions amb els tutors una setmana abans de la sessió  d’avaluació per 
avaluar les mesures adoptades, ACNS, ACS…  
 
-Determinar alumnes que repetiran curs i informar les famílies. 
-Seguiment del Protocol de coordinació amb l’IES. 

TERCER  TRIMESTRE 
 

-Revisar, actualitzar i tancar Informes NESE, DIAC, ACNS, ACS, Mesures 
adoptades… 
-Revisar, actualitzar i tancar la carpeta de suport de cada grup (ACNS, ACS i Mesures 
adoptades) i arxivar tots els documents que conté a l’expedient de l’alumne. 
-Revisar, actualitzar i tancar el Pla de reforç dels alumnes repetidors. 
 
-Convocar reunions amb els tutors una setmana abans de la sessió d’avaluació per 
avaluar les Mesures adoptades, ACNS, ACS…  
 
-Revisar noves matrícules del curs vinent. 
 
-Seguiment del protocol de coordinació amb l’IES. 
- Reunió de traspàs d’informació a l’IES. Acordar data. 
-Reunió de traspàs d’informació d’EAP. Acordar data. 
-Convocar la darrera reunió de coordinació en xarxa amb Pediatria/SSSS (maig). 
 
-Aplicar mesures del Pla d’acollida amb els alumnes nouvinguts. 
 
-Aplicar/seguiment del Protocol d’absentisme. 
 
-Elaborar la Memòria final de curs. 
 
-Revisar inventari del material de l’ES. 
-Condicionar els diferents espais de suport. 
 

 

7.- INDICADORS PER AVALUAR EL PLA D’ACTUACIÓ ANUAL DE L’EQUIP DE SUPORT A 

FINAL DE CURS: 

7.1.- INDICADORS PER AVALUAR ELS OBJECTIUS DE L’EQUIP DE SUPORT PER TAL DE 

DONAR RESPOSTA A LES NECESSITATS DETECTADES: 

 

OBJECTIUS SÍ NO 

S’ha presentat el PAD al claustre per tal que es converteixi en una 

eina de feina útil i funcional? 

  

S’han posat en marxa totes les mesures d’atenció a la diversitat 

(estratègies, documents, protocols…) que formen part del PAD? 

  

S’ha establert un espai de coordinació tutor/equip docent +  membre   
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referent de l’equip de suport setmanal o quinzenalment? 

Ha estat funcional? 

S’ha assessorat en les programacions d’aula proposant estratègies 

metodològiques inclusives? 

  

 

7.2.- INDICADORS PER AVALUAR LES COORDINACIONS PER DESENVOLUPAR EL PLA 

D’ACTUACIÓ DE L’EQUIP DE SUPORT: 

 

COORDINACIONS SÍ NO 

S’han mantingut reunions de feina de l’equip de suport (sense EOEP ni 

Cap d’estudis)? 

  

S’han mantingut reunions de coordinació de l’equip de suport (amb 

EOEP i Cap d’estudis)?  

  

S’han mantingut reunions reunions dels membres de l’equip de suport 

amb el cicle al qual estan adscrits? 

  

S’han mantingut reunions reunions amb els tutors?   

S’han mantingut reunions d’equip docent?   

S’han mantingut reunions tutories i entrevistes amb la família/tutors 

legals? 

  

S’han mantingut reunions reunions de coordinació amb Serveis externs 

(públics i privats)? 

  

S’han mantingut reunions dels especialistes de l'ES amb pares + 

EOEP? 

  

Els ATEs han estat convocats a les reunions de l’ES quan s’ha 

considerat necessari? 

  

La Fisioterapeuta ha estat convocada a les reunions de l’ES quan s’ha 

considerat oportú? 

  

S’han mantingut reunions reunions de coordinació de feina de la   
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coordinadora de l’ES + Orientador? 

S’han mantingut reunions reunions de coordinació de feina de l’AD + 

PTSC de l’EOEP? 

  

 

 7.3.- INDICADORS PER AVALUAR L’ORGANITZACIÓ DELS SUPORTS: 

 

HA ESTAT FUNCIONAL?  SÍ NO 

L’horari de cada component   

L’horari de cada grup   

L’adscripció a cicles   

L’adscripció a comissions de feina   

Horari de les UVAIS/SATS   

  

7.4.- INDICADOR PER AVALUAR LES TASQUES A DESENVOLUPAR EN RELACIÓ AL 

SUPORT: 

 

TASQUES DEL PRIMER TRIMESTRE SÍ NO 

S’ha revisat la web del SAD de Conselleria?   

S’ha revisat la normativa vigent?   

 S’ha revisat les Instruccions de principi de curs de Conselleria?   

S’ha distribuït els espais de suport?   

S’ha elaborat un horari amb la disponibilitat dels diferents espais de 
suport  i s’ha penjat a la vista? 

  

S’han revisat les propostes de millora de la Memòria del curs anterior 
i s’ha elaborat el Pla Anual de l’ES? 

  

S’ha elaborat el Pla de feina de l’ATE i Fisioterapeuta?   

S’ha col·laborat en l'elaboració del Pla de feina, horaris, reunions... 
de les UVAIS? 

  

S’han revisat els expedients dels alumnes NESE (Informes, DIAC, 
ACS…) i d’altres que es consideri adient? 

  

S’ha revisat l’estat del Gestib i les noves matrícules?   
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S’han revisat les qualificacions del curs anterior?   

S’ha elaborat una carpeta de suport de cada grup (ACNS, ACS i 
Mesures adoptades) i s’ha lliurat a cada tutor? 

  

S’han elaborat els horaris dels membres de l’ES?   

S’han elaborat els horari de suport de cada grup i s’han penjat a la 
vista? 

  

S’han revisat les proves inicials dels alumnes NESE i de tots els que 
s’ha considerat oportú? 

  

S’ha complimentat l’Informe Individual NESE i ACNS incloses?     

S’ha complimentat el Diac dels alumnes nee?  
ANNEX 10: “DIAC alumnes nee” 

  

S’han elaborat les ACS a partir de la Programació de cada àrea?   

S’ha complimentat la graella “Mesures d’atenció a la diversitat 
adoptades (alumnes no NESE)”? 

  

S’ha complimentat el Pla de reforç dels alumnes repetidors?   

S’han convocat reunions d’equip docent de cada grup; la primera a 
principi de curs? 

  

S’ha elaborat una graella resum dels alumnes que rebran suport i 
mesures adoptades i s’ha lliurat a la primera reunió d’equip docent? 

  

S’han convocat reunions amb els tutors una setmana abans de la 
sessió d’avaluació per avaluar les Mesures adoptades, ACNS, 
ACS…?  

  

S’ha acordat calendari de coordinacions durant el curs (equip docent, 
tutors…)? 

  

S’ha convocat la primera reunió de coordinació en xarxa amb 
Pediatria/SSSS (novembre)? 

  

S’ha revisat l’ inventari del material de l’ES?   

S’ha adquirit el material de suport que s’ha considerat necessari?   

S’han aplicat les mesures del Pla d’acollida amb els alumnes 
nouvinguts? 
 

  

S’ha aplicat/seguiment del Protocol d’absentisme?   

S’ha participat de l’acollida inicial dels alumnes de 4t d’Educació 
Infantil? 

  

S’ha participat de la sol·licitud de beques dels alumnes nee?   
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S’ha complimentat la graella per a l’actualització de dades dels 
alumnes NESE per part de l’EOEP?   
ANNEX 11: “Actualització de dades alumnes NESE”. 

  

S’ha iniciat el Protocol de coordinació amb l’IES?   

S’ha realitzat el traspàs d’expedients a l’IES Llucmajor?   

Al final del trimestre, s’ha revisat i actualitzat els Informes NESE, 
DIAC, ACNS, ACS, Mesures adoptades…? 

  

 
 

TASQUES DEL SEGON TRIMESTRE SÍ NO 

Al final del trimestre, s’ha revisat i actualitzat Informes NESE, ACNS, 
ACS, Mesures adoptades…? 

  

S’ha revisat i actualitzat el Pla de reforç dels alumnes repetidors?   

S’ha revisat el Pla Anual de l’equip de suport (PGA)?   

S’han aplicat mesures del Pla d’acollida amb els alumnes 
nouvinguts? 

  

S’ha aplicat/seguiment del Protocol d’absentisme?   

S’han convocat reunions amb els tutors una setmana abans de la 
sessió  d’avaluació per avaluar les mesures adoptades, ACNS, 
ACS…? 

  

S’ha determinat quins alumnes repetiran curs i s’ha informat les 
famílies? 

  

S’ha fet el seguiment del Protocol de coordinació amb l’IES?   

 
 

TASQUES DEL TERCER TRIMESTRE SÍ NO 

S’ha revisat, actualitzat i tant els Informes NESE, DIAC, ACNS, ACS, 
Mesures adoptades? 

  

S’ha revisat, actualitzat i tancat la carpeta de suport de cada grup 
(ACNS, ACS i Mesures adoptades) i arxivat tots els documents que 
conté a l’expedient de l’alumne? 

  

S’ha revisat, actualitzat i tancat el Pla de reforç dels alumnes 
repetidors? 

  

S’han convocat reunions amb els tutors una setmana abans de la 
sessió d’avaluació per avaluar les Mesures adoptades, ACNS, 
ACS…? 
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S’han revisat les noves matrícules del curs vinent?   

S’ha fer el seguiment del protocol de coordinació amb l’IES?   

S’ha fet la r eunió de traspàs d’informació a l’IES?   

S’ha fet la reunió de traspàs d’informació d’EAP?   

S’ha convocat la darrera reunió de coordinació en xarxa amb 
Pediatria/SSSS (maig)? 

  

S’han aplicat les mesures del Pla d’acollida amb els alumnes 
nouvinguts? 

  

S’han aplicat/seguiment del Protocol d’absentisme?   

S’ha elaborat la Memòria final de curs?   

S’ha revisat l’ inventari del material de l’ES?   

S’han condicionat els diferents espais de suport?   
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Annex 2 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ DEL SERVEI D’ORIENTACIÓ EDUCATI VA 
 

CENTRE: CEIP Pare Bartomeu Pou (Algaida) 
ADREÇA:  C/ La Ribera, 37.  
TELÈFON: 971 665348 
CORREU ELECTRÒNIC: ceipparebartomeupou@educaib.eu     
WEB: www.ceipparebartomeupou.com 
HORARI DEL CENTRE: lectiu de 9 a 14 h, de 14 a 15 h exclusiva.   Menjador de 14 a 16 h, extraescolars 
de 15 a 17 h. 
MEMBRES EQUIP DIRECTIU: Jordi Juan Sastre (director), Maria Antònia Vallespir Munar (cap d’estudis), 
Pere Antoni Ripoll (secretari). 
INSPECTOR ASSIGNAT: Mateu Tomàs Humbert 
SERVEIS: ESCOLA MATINERA: SI   MENJADOR ESCOLAR: SI 
 
SERVEI D’ORIENTACIÓ 
ORIENTADOR: Carles Cerdó Fernández. 
TEMPS D’ATENCIÓ CENTRE : 13’87 hores setmanals. 
TÈCNIC DE SERVEIS A LA COMUNITAT (PTSC): Maria Bel Rosselló Barceló 
TEMPS D’ATENCIÓ CENTRE 5: 2’5 hores setmanals 
MEMBRES DE L’EQUIP DE SUPORT: 
PT: 2 i ½ María Purificación Martín Escudero, Catalina Puigserver Alorda, Ana 
González López (1/2). 
AL: 2. Francisca López Mateos, Inès Pizà Vives. 
AD: 1. Maria Helena Garau Amengual 
ATE:  2. Serehïm Salord Comes , Jorge Javier Delgado Camacho. 
FISIOTERAPEUTA EDUCATIU: Mònica Suau 
UVAI: DOWN, TEA, DSA, DSV, SAT 
OBJECTIUS DEL SERVEI D’ORIENTACIÓ I DE L’EQUIP DE S UPORT: 
 
-Obrir espais de reflexió per afavorir la metacognició del procés d’aprenentatge de 
l’alumnat. 
 
-Crear un ambient d’aula més dinàmic, més participatiu, més creatiu. En general 
fomentar un ambient  menys directiu on el paper del mestre sigui més de guia i 
orientació. 
 
-Afavorir una  convivència positiva i solidària entre els companys i companyes 
respectant els diferents ritmes i  la diversitat. 
 
-Compartir amb les famílies i convidar-los a fer aportacions i a participar en la mesura 
de les seves possibilitats. 
 
-Afavorir rompre les fronteres escola/poble per compartir amb tota la societat 
(associacions, empreses, comerços, institucions...) el treball inclusiu i de 
desenvolupament de competències funcionals i amb validesa ecològica. 
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-Donar a conèixer dinàmiques i activitats per millorar la cohesió de grups, a tots els/les 
professionals de l’escola amb la finalitat de prevenir conflictes i afavorir un clima 
inclusiu càlid. 
 
-Conscienciar a totes les persones implicades en l’aprenentatge de l’alumnat, que  
l’alumne ha de ser el constructor del seu propi aprenentatge reduint els aprenentatges 
mecànics i purament memorístics. 
 
-Promoure les habilitats socials de l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge i/o de 
relació. 
 
-Que tothom tengui cabuda a l’hora de participar en les dinàmiques independentment 
del seu nivell de competències destacant les potencialitats de cada alumna i alumne. 
 
-Que l’alumnat prengui consciència de que la lògica i les matemàtiques no són 
competències abstractes o llunyanes, sinó paràmetres de la realitat més propera i, a 
més, molt útils i funcionals. Un àmbit apassionant per viure la vida de manera molt més 
enriquidora. 
 
PROGRAMES A DESENVOLUPAR : 
TÍTOL:  
Prevenció i gestió d’actituds violentes, d’assetjam ent escolar o de no inclusió a 
la diversitat.  
FONAMENTACIÓ:  
A l’escola hi ha una gran preocupació per les actituds violentes i els conflictes entre 
iguals que es donen cada vegada  més  freqüentment i en alumnes cada vegada més 
joves. 
OBJECTIUS GENERALS: 
1. Crear a l’escola un ambient de rebuig cap a l’assetjament i actituds violentes. 
2. Instaurar actituds de no violència. 
3. Fomentar conductes socialment acceptables. 
4. Donar estratègies per prevenir situacions conflictives a les aules. 
5. Identificar possibles conductes violentes, d’assetjament o de no inclusió a la 
diversitat. 
6. Facilitar als mestres  les eines necessàries per donar respostes adequades davant 
de casos d’assetjament o de violència. 
7. Desenvolupar en els alumnes les capacitats que els permetin mantenir relacions 
adequades amb els altres. 
8. Desenvolupar conductes en els alumnes que els permetin establir i mantenir 
relacions socials assertives. 
9. Afavorir el desenvolupament de conductes d’enfrontament personal davant 
situacions conflictives o violentes. 
10. Aprendre, a través del coneixement d’un mateix, a reconèixer les nostres 
capacitats i limitacions i a acceptar-nos. 
OBJECTIUS ESPECÍFICS: 
1.1.- Conscienciar la comunitat educativa dels aspectes negatius i contraproduents de 
l’assetjament escolar. 
1.2.- Sensibilitzar  la comunitat educativa de la no conveniència d’actituds violentes. 
2.1.- Evitar entrar en contacte i/o eliminar  conductes que generin mal, patiment, odi, 
egoisme, discriminació... 
2.2.- Facilitar entrar en contacte i/o fomentar conductes que produeixin amor, bondad, 
tolerància, solidaritat, compassió, pau...  
3.1.- Respondre als altres amb conductes socials positives (no agressives, que no 
facin mal). 
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3.2.- Respondre als altres sense cap motivació altruista (amb independència del propi 
benefici). 
4.1.- Millorar la convivència a l’aula i l’autoestima grupal. 
4.2.- Identificar com ens fiquem i ens mantenim en situacions conflictives. 
5.1.- Ensenyar als alumnes a identificar conductes violentes i abusives. 
5.2.- Facilitar als mestres indicadors de conductes violentes i abusives dins l’àmbit 
escolar. 
5.3.- Facilitar als pares indicadors de conductes violentes i abusives dins l’ambit 
familiar. 
6.1.- Implementar pràctiques restauratives. 
6.2.- Donar a conèixer als mestres el Protocol d’assetjament de l’escola. 
7.1.- Establir relacions socials afectives. 
7.2.- Adquirir i/o produir habilitats socials verbals i no verbals. 
8.1.- Ser capaç d’expressar-se amb seguretat sense haver de recórrer a 
comportaments passius, agressius o manipuladors. 
8.2.- Demanar el que volen de manera clara, concreta i positiva. 
9.1.- Saber dir “NO” i saber acceptar els seus propis errors. 
9.2.- Cercar solucions. 
10.1.- Conèixer-se per de dins i per de fora. 
10.2.- Diferenciar bons sentiments propis i dels altres i els no tan bons. 
10.3.- Aprendre a expressar i compartir els nostres sentiments amb els altres.  
10.4.- Aprendre a escoltar, comprendre i compartir els sentiments dels altres. 
DESTINATARIS: 
Alumnes de 4t d’Educació Primària. 
ESTRATÈGIES D’ACTUACIÓ: 
1.- Xerrades a la primera reunió de pares del curs, claustre de mestres i a l’aula. 
2.- Treball damunt les normes d’aula i del centre.   
3.-  Modelatges i  role playing.   
4.- Tècniques de cohesió de grup.  Treball cooperatiu.   
5.- Projecció d’imatges i vídeos.    Recull d’indicadors de conductes violentes i 
abusives.   Anàlisis de situacions conflictives. 
6.- Implementació de cercles restauratius.  Explicació del Protocol d’assetjament 
adaptat a l’escola. 
7.- Unitats didàctiques “somriure i fer riure”, “felicitar i acceptar felicitacions”, “saludar”, 
“iniciar, mantenir i finalitzar converses”: modelatge, role playing i material fotocopiable. 
8.- Unitats didàctiques “autoafirmació: defensar drets”, “fer peticions”: modelatge, role 
playing i material fotocopiable.    Tècniques d’autocontrol. 
9.- Unitats didàctiques “dar una negativa o dir no” i “cercar solucions davant un 
problema”: modelatge, role playing i material fotocopiable.   
10.- Tècniques de desenvolupament emocional: autoconcepte i sentiments.   
TEMPORALITZACIÓ: tot el curs escolar. 
RECURSOS:  
Personals: tutora del grup i mestres de suport de l’aula. 
Materials: guió xerrades, documents de centre (ROC, PAT i Protocol d’assetjament), 
normes d’aula, projeccions d’imatges i vídeos, recull de tècniques de cohesió de grup i 
d’autocontrol, diferents graelles i taules (indicadors conductes no adequades,  
pràctiques restauratives, registres de conductes i de sentiments...), material 
fotocopiable elaborat. 
AVALUACIÓ /INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
A final de cada sessió: autoavaluació (oral/escrita) dels alumnes. 
A final de cada trimestre: es valorarà oralment a la sessió d’avaluació i en reunió de 
l’equip de suport. 
A final de curs: graella d’indicadors d’avaluació a partir dels objectius específics 
proposats. 
PROGRAMES A DESENVOLUPAR   
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TÍTOL:  
Resolució de problemes matemàtics.  
FONAMENTACIÓ:  
L’habilitat de resoldre problemes matemàtics és una habilitat bàsica que servirà als 
alumnes no només per a l’aprenentatge i comprensió de les matemàtiques, sino que 
l’aplicaran constantment al llarg de la seva vida.  Aquesta habilitat instrumental d’altres 
aprenentatges es pot ensenyar.   
El programa d’actuació pretén ensenyar l’habilitat de resoldre problemes matemàtics 
partit de la base que “el més important no és trobar la solució sinó que el més 
important és el camí que ens duu fins a ella”. 
OBJECTIUS GENERALS: 
1. Conèixer l’estratègia de la metacognició. 
2. Conèixer l’estratègia de la visualització. 
3. Conèixer la tècnica de les autoinstruccions. 
4. Saber aplicar la tècnica de les autoinstruccions per resoldre un problema. 
5. Treballar problemes de canvi: de sumar i de restar. 
6. Treballar problemes de combinació: de sumar i de restar. 
7. Treballar problemes de comparació: de sumar i de restar. 
8. Treballar problemes d’igualació: de sumar i de restar. 
OBJECTIUS ESPECÍFICS: 
1.1.- Introduir l’estratègia de la metacognició a través del modelatge. 
1.2.- Practicar l’estratègia de la metacognició en grup, per parelles i individualment. 
2.1.- Introduir l’estratègia de la visualització a través del modelatge. 
2.2.- Practicar l’estratègia de la visualització en grup, per parelles i individualment. 
3.1.- Presentar la tècnica de les autoinstruccions. 
3.2.- Practicar la tècnica de les autoinstruccions per resoldre un problema senzill. 
4.1.- Comprendre l’enunciat d’un problema. 
4.2.- Trobar les dades d’un problema. 
4.3.- Identificar la pregunta d’un problema. 
4.4.- Conèixer el significat de les operacions. 
4.5.- Triar i fer l’operació que resol el problema. 
4.6.- Escriure la resposta que resol el problema. 
5.1.- Aprendre a identificar problemes de canvi. 
5.2.- Saber resoldre problemes de canvi aplicant les estratègies i tècniques apreses. 
6.1.- Aprendre a identificar problemes de combinació. 
6.2.- Saber resoldre problemes de combinació aplicant les estratègies i tècniques 
apreses. 
7.1.-  Aprendre a identificar problemes de comparació. 
7.2.- Saber resoldre problemes de comparació aplicant les estratègies i tècniques 
apreses. 
8.1.- Aprendre a identificar problemes d’igualació. 
8.2.- Saber resoldre problemes d’igualació aplicant les estratègies i tècniques apreses. 
DESTINATARIS: 
Alumnes de 3r d’Educació Primària. 
ESTRATÈGIES D’ACTUACIÓ: 
1.- Activitats en grup, en parelles i individuals sobre metacognició.  Projecció de vídeos 
i imatges. 
2.- Activitats en grup, en parelles i individuals sobre visualització.  Projecció de vídeos i 
imatges. 
3.- Activitats de familiarització amb el material d’autoinstruccions. Projecció del 
material. 
4.- Resolució de problemes en grup i en parelles amb el material d’autoinstruccions. 
5.- Resolució de problemes de canvi: de sumar i de restar, amb el material 
d’autoinstruccions. 
6.-Resolució de problemes de combinació: de sumar i de restar, amb el material 
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d’autoinstruccions. 
7.-Resolució de problemes de comparació: de sumar i de restar, amb el material 
d’autoinstruccions. 
8.- Resolució de problemes d’igualació: de sumar i de restar, amb el material 
d’autoinstruccions. 
 
TEMPORALITZACIÓ: tot el curs escolar. 
RECURSOS:  
Personals: mestra de l’àrea de matemàtiques  i mestra PT. 
Materials: projeccions d’imatges i vídeos, recull de problemes plastificats, material  
elaborat propi sobre metacognició (bafarades, fruites...), material elaborat propi sobre 
autoinstruccions. 
AVALUACIÓ /INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
A final de cada sessió: autoavaluació (oral/escrita) dels alumnes. 
A final del primer trimestre: es valorarà oralment a la sessió d’avaluació i en reunió de 
l’equip de suport. 
A final de curs: graella d’indicadors d’avaluació a partir dels objectius específics 
proposats. 
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Annex 3 

 CEIP  PARE  BARTOMEU  POU 
                       

Acord sobre tasques a desenvolupar pel coordinador/ coordinadora de 
material 

 
Segons l’acord de claustre del 12 de setembre de 2017 es crearà la figura de coordinador/coordinadora de 
material del CEIP Pare Bartomeu Pou.  
 
Capítol I 
Disposicions de caràcter general. 
Article 1. L’equip directiu anomenarà el coordinador/coordinadora del CEIP. Pare Bartomeu Pou. 
Article 2. El coordinador/coordinadora sempre serà un dels docents del claustre del CEIP Pare Bartomeu 
Pou. 
Article 3. El coordinador/coordinadora de material passarà a dependre de la secretaria del centre. 
Article 4. El coordinador/coordinadora de material cessarà el 30 de juny de cada curs escolar. 
 
Capítol II  
Drets i deures del coordinador/coordinadora de mate rial. 
Article 1. El coordinador/coordinadora de material serà l’encarregat d’inventariar el material fungible del 
centre. 
Article 2. El coordinador/coordinadora de material serà l’encarregat de tenir cura i ordre del magatzem del 
material fungible del centre. 
Article 3. El coordinador/coordinadora de material serà l’encarregat de reposar el material que es vagi 
consumint i de l’adquisició de nous materials. 
Article 4. El coordinador/coordinadora de material per la compra de nous materials recollirà la sol·licitud 
que lliuraran els coordinadors de cicle. 
Article 5. El coordinador/coordinadora de material farà la compra de material al proveïdor o proveïdors que 
utilitzi la secretaria del centre. 
Article 6. El coordinador/coordinadora de material es coordinarà i acordarà com dur a terme la compra amb 
el secretari del centre. 
Article 7. El coordinador/coordinadora de material lliurarà el materials sol·licitats als coordinadors/ 
coordinadores, tutors/tutores segons el calendari que hagi establert el coordinador per la recollida de 
material, tenint en compte la seva disponibilitat horària. 
Article 8. El coordinador/coordinadora de material per compres de materials no fungibles haurà de 
presentar-ho a la secretaria del centre i l’equip directiu decidirà segons la disponibilitat pressupostària i 
l’adequació de la compra. 
Article 9. El coordinador/coordinadora de material comptarà amb 2 hores durant el període lectiu. 
 
Capítol III 
Sol·licitud de materials. 
Article 1. Les tutores i tutors del centre faran arribar a les seves coordinadores i coordinadors de cicle el full 
de sol·licitud de material (annex 1). 
Article 2. Les coordinadores i coordinadors de cicle faran arribar el full de sol·licitud de material al 
coordinador/coordinadora de material. 
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 CEIP  PARE  BARTOMEU  POU 

Sol·licitud de material CEIP Pare Bartomeu Pou 

 
Dades del sol·licitant 
Nom: 
Curs: 
Material que sol·licita 
Material Quantitat 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Algaida,        d                   de 20 
Signatura del sol·licitant 
 


