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“He pogut aprendre i viure
que, tot i les incontrolables
dificultats que suposa el
treball grupal, és possible i
gratificant participar en
una experiència relacional
que promogui el creixement
personal, generi unes
relacions interpersonals més
autèntiques, i impulsi
eficaçment una tasca més
creativa”
Tomeu Barceló
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1.- DIAGNÒSTIC INICIAL.
El CEIP Pare Bartomeu Pou durant aquests darrers anys ha dut a terme un procés de reflexió interna i
formació de centre que va sorgir de la necessitat de canviar la forma de treballar la comprensió lectora i que
ha desembocat en canviar la manera de treballar i millorar la competència lingüística del nostre alumnat. A
més ha afectat a nivell general a l’ensenyament ja que ha canviat la manera d’abordar l’ensenyament de les
matemàtiques i les ciències naturals i socials. Aquest aprofundiment amb la nostra tasca com a docents ha
generat canvis als àmbits d’intervenció:
Organització
pedagògica

-

Inclusió
Gestió

-

Formació

-

Avaluació
competencial i
formativa dels
aprenentatges

-

Convivència

-

Organitzar el centre i les matèries perquè es puguin dura a terme grups flexibles i
desdoblaments.
Iniciar la tasca de codocència: dos o més mestres intervenen en un grup havent
planificant, executat i avaluat la tasca conjuntament i amb el mateix grau de
responsabilitat.
Organització de tallers de problemes per millorar la competència matemàtica amb
grups de tasques cooperatius.
Reorganitzar els horaris amb sessions dedicades a adquirir les competències en la
dimensió en comprensió oral, la dimensió en expressió escrita i la dimensió
literària en les dues llengües.
Seqüenciació i treball de les tipologies textuals des de 3 anys fins a 6è.
Desenvolupar els horaris creant espais per la coordinació entre nivells i
coordinació entre docents per planificar i avaluar els espais de codocència.
Múltiples metodologies per assolir els objectiu d’infantil i de primària: filosofia
3/18, espais internivell, espais compartits, grups cooperatius, projectes...
S’ha creat el PAD d’acord als principis de la inclusivitat dels alumnes.
Codocència per donar resposta a la diversitat de l’aula.
Estructures d’aula flexibles i d’aprenentatge entre iguals.
Horaris on s’ha prioritzat l’estructura d’ensenyança per desenvolupar intercanvis,
grups flexibles i desdoblaments entre els nivells.
Sessions de coordinació entre docents per planificar i avaluar la codocència.
Claustres pedagògics, reunions intercicles per anar avaluant la tasca docent, el
procés d’ensenyança, l’enfocament cap a les competències i la millora de la
qualitat educativa.
Creació de domini propi de Google del CEIP Pare Bartomeu Pou, creant correus de
docents, espai de DRIVE, calendari comú, Classroom...
Creació d’un models comuns de documentació de centre per dur a terme les
diferents tasques: planificació, avaluació, circulars, convocatòries, actes...
Inici de projecte de formació de centre a partir d’una formació entre iguals.
Tres anys de formació de centre enfocats amb la millora de la competència
lingüística i transferència a l’aula.
S’han iniciat espais flexibles per treballar la competència lingüística.
S’ha iniciat el treball cooperatiu.
S’ha iniciat l’autoavaluació amb rúbriques del procés d’aprenentatge afavorint
l’autoavaluació i l’avaluació del docent.
S’ha iniciat l’autoavaluació amb rúbriques de les competències socials i cíviques.
S’ha elaborat un protocol d’assetjament i un pla de convivència.
Es fan dinàmiques encaminades a la comunicació entre els alumnes i els metres per
afavorir el diàleg i la negociació entre els alumnes davant el conflicte.
Es fomenten espais per parlar dels sentiments que van sorgint durant la setmana a
l’escola.
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Famílies

-

Autoavaluació

-

S’ha elaborat una enquesta perquè les famílies valorin el centre en tota la seva
globalitat: docents, organització, projectes, convivència...
S’ha iniciat projecte de col·laboració amb l’AMPA per dur a terme berenars
saludables on un grup de pares elaboren, reparteixen el berenar entre els alumnes
del centre.
Famílies participen en activitats encaminades a completar alguns aprenentatges, ja
sigui com experts o com voluntaris.
S’ha elaborat enquesta d’autoavaluació i avaluació dels diferents aspectes del
centre: tutories, coordinació internivell, coordinació codocència, coordinació equip
de suport, CCP, equip directiu, organització, formació...
Model d’avaluació encaminat cap a la reflexió i a les millores, utilitzant indicadors
i avaluat el compliment dels compromisos presos.
Espais de reflexió del procés d’ensenyança i aprenentatge ja sigui a nivell de
claustre, cicle o entre cicles.
Coordinació entre els diferents CEIP i IES per tal d’acordar models d’avaluació,
model d’ensenyança i aprenentatge i estructures organitzatives.

1.1 Resultats educatius
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Fent referència als resultats interns al final d’etapa podem veure que el nivell dels alumnes
d’aquestes darrers quatre promocions són bons i es mantenen dins la mitja d’illa i de les Illes
Balears, algunes vegades un poc per baix o altres un poc per damunt. Allà on veim un nivell bastant
més significatiu és a les matèries de ciències naturals i ciències socials, per tant és un dels llocs on
hi haurem de dedicar esforços i on un canvi de paradigma educatiu pot ser més beneficiós. També
on veim que algunes de les mesures adoptades han estat profitoses ha sigut amb els resultats de
matemàtiques, on sempre estam per damunt la mitjana i pujant per sobre del 90%, cosa que és molt
significativa tenint en compte que aquesta barrera del 90% és un dels objectius prioritaris a millorar
a les Illes Balears en els resultats en competències matemàtiques.
A nivell de resultats externs (proves IAQSE) segons el darrer informe de les proves a 3r no són
concloents degut a la baixa participació de l’alumnat, per tant no tenim una referència fiable
d’aquestes dades i ja ens anem massa cursos enrere perquè siguin significatives.
Per acabar aquest anàlisi, explicar que a nivell de l’IES Llucmajor, on els nostres infants hi cursen
els seus estudis de secundària, sempre ens remarquen el bons resultats que tenen els nostres alumnes
amb totes les matèries i l’alt percentatge d’aprovats i mitjanes considerablement bones i per sobre
dels altres.
Per tant les nostres reflexions a l’hora de millorar no es centren tan sols amb els resultats, ja que
podríem estar satisfets amb aquests, sinó que corresponen a altres components que es feren palesos
quan duguérem a terme un DAFO, on hi van participar tot el claustre:
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A nivell intern s’han valorat els punts forts i dèbils del centre i les amenaces i oportunitats.

D




 La majoria del Claustre té plaça definitiva al centre i

les dotacions de les aules o els ensenyaments

s’implica en els diferents processos que es duen a terme

específics (música, educació física, anglès...).

al centre.

Els patis, la seva distribució, com juguen i a què
La coordinació que afecta a la presa d’acords,

 Haver engegat diferents iniciatives on hi ha molta
implicació: ICAPE, Consumópolis, Pla Lector...

Falta de línia de centre en tot allò que està relacionat al

 La tasca i implicació de l’equip de suport.

procés d’ensenyament i aprenentatge: metodologies,

 Bona relació amb les famílies i la gran implicació que

aprenentatges, avaluació, prioritats, agrupacions...


 La capacitat del claustre d’autoavaluació i de reflexió
sobre la tasca docent.

l’execució d’aquests acords i els seu seguiment.


FORTALESES

Manca de recursos materials i econòmics que afecten

juguen els infants. Manquen bancs, jocs...


F

FACTORS INTERNS

DEBILITATS

trobem en les famílies a l’etapa d’educació infantil.

El clima afectiu del claustre i la comunicació i diàleg

 Alumnat tranquil, agraït, conseqüent...

entre els diferents membres.

 Manca d’absentisme i casos greus de disrupció a l’aula.



L’alumnat està poc implicat en la presa de decisions.

 Les instal·lacions i serveis de l’edifici de primària.



Manca

de

sistematització

d’autoavaluació

i

d’avaluació del procés.


Problemes amb el manteniment de l’edifici: aires

A

AMENACES

FACTORS

 Tardança en el cobriment de baixes per part de la

EXTERNS

O

OPORTUNITATS

 Els docents estan oberts a la reflexió de la tasca docent,

Conselleria.

a avaluar i articular el procés d’ensenyament i

 Burocràcia.

aprenentatge. Així, obrir línies de formació per entrar en

 LOMQE.

força en la renovació metodològica, organitzativa,

 Millorar màrqueting, donar a conèixer el que fem en el

actitudinal i emocional per millorar el centre i el procés

centre.

de desenvolupament personal dels nostres alumnes.
 Adquirir estratègies i metodologies per millora l’eficàcia
i eficiència dels processos organitzatius.
 Fer del pati un espai educatiu i funcional.
 Una escola més oberta i permeable a la resta de la
comunitat educativa, generant espais i oportunitats de
trobada i treball conjunt.
 Fer de l’avaluació una eina d’anàlisi durant el procés i
com a finalitat del procés d’ensenyament i aprenentatge.
 Obrir espais d’autoavaluació.
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1.2 Anàlisi de l’entorn social del centre
El CEIP Pare Bartomeu Pou està situat al municipi d’Algaida. El municipi consta de tres nuclis
poblacionals: Algaida, Pina i Randa. Té una extensió de 87,61 Km2 i està situat al sud-oest del Pla
de Mallorca. Limita pel nord amb Santa Eugènia, Sencelles i Lloret, al sud amb Llucmajor, amb
Montuïri per l’est i amb Palma per l’oest.
El municipi ha sofert un creixement significatiu de la població a causa de la seva proximitat a
Palma i a la millora de la carretera. També compta amb una dispersió més que important de la seva
població. De tal manera que a 18 de gener de 2017 segons el padró municipal tenim les següents
dades sobre la població i la seva ubicació.
POBLACIÓ DEL MUNICIPI D’ALGAIDA (5803 habitants)
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79 32
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Aquestes dades ens donen a entendre la mobilitat que tenen algunes famílies (augment de
nouvinguts i per tant, de la matrícula al centre), això afecta la seva implicació dins la comunitat
educativa i l’ús que fan dels serveis: l’escola matinera, el transport escolar, el menjador i les
activitats extraescolars.
La majoria de la població activa es dedica al sector terciari i tenen el seu lloc de feina a Palma.
Hi ha també una part significativa que es dedica al sector secundari destacant bars i restaurants,
fusteries, forns i ferreries. El sector primari, abans amb molta força, de cada vegada va perdent
més representativitat en el poble. Destacar que Algaida és un poble amb molta vitalitat cultural i
social, on hi ha moltes associacions disposades a treballar conjuntament: Titoieta Ràdio, CE
Algaida, Algaida Solidària, Casal de Joves d’Algaida, COF de Pina, AlgaidARTS, Associació
de la Gent Gran, Banda de Música d’Algaida, Escola municipal de música d’Algaida, Trotadors
d’Algaida, Associació Cultural Gastronòmica de les Illes Balears... També cal remarcar que
conserva festes tradicionals i actes culturals de gran importància tant pel poble com per les Illes:
Sant Honorat, els Cossiers, Camestortes i darrers dies, la Fira, pancaritat a l’ermita de la Pau, les
festes de Sant Jaume, les festes de Sant Cosme i Sant Damià... D’aquesta manera els nins i nines
viuen dins un entorn que transmet l’estima cap a les nostres arrels, la nostra cultura i la nostra
llengua.
Ara bé, degut a la proximitat del municipi a Palma, a la gran quantitat d’habitatges disseminats
per fora vila, el descontrol municipal amb aquest habitatges i la possibilitat de viure amb els
avantatges que té fer-ho a un poble amb alguns serveis pròxims de ciutat, fa que la població
infantil a Algaida hagi crescut molt, que sigui d’origen peninsular, estrangers comunitaris, etc.
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Aquest pressió demogràfica fa que les aules siguin més diverses que mai, molts de
castellanoparlants, moltes famílies de serveis socials, moltes famílies des estructurades, molts
valors diferents, etc. Aquest fet és un dels que fa que ens mirem al futur amb preocupació
perquè hem de ser capaços de fer feina tots junts i d’acord amb el PEC del centre, cercant que el
centre pugui integrar, ensenyar, crear comunitat i normalitzar la llengua.
Per acabar aquest diagnòstic inicial esmentar que aquest curs ha començat un equip directiu nou
i que el Projecte de Direcció parteix d’aquest diagnòstic, d’aquestes mateixes dades i que es va
elaborar amb la resta del claustre com document estratègic per desenvolupar accions i
actuacions per millorar el centre de manera integral. Aquest projecte té en compte els factors
crítics d’èxit i els diferents àmbits esmentats al principi del diagnòstic. Tot i que fa 6 mesos que
s’ha engegat l’execució d’aquest projecte ja s’estan desenvolupant moltes d’accions amb la
finalitat d’assolir els objectius que s’han fixat al projecte.
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2.- OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS. INDICADORS I ÀMBITS D’INTERVENCIÓ.

Millorar els resultats acadèmics.

•Organització i gestió pedagògica
•Inclusió
•Gestió
•Autoavaluació

Millorar la coordinació en tot els àmbits del
centre.

•Organització i gestió pedagògica
•Gestió
•Autovaluació

Millorar la gestió de recursos i de processos
administaratius.

• Gestió

Dinamitzar i crear les condicions necessàries per
establir un bon clima de convivència al centre.
Impulsar i generar nous enfocaments en el procès
d'ensenyament i aprenentatge del centre.
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•Família
•Formació
•Convivència
•Avaluació Competencial i formativa
dels aparenentatges
•Formació
•Inclusió
•Convivència
•Família
•Avaluació comptencial i formativa dels
aprenentatges
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2.1 Objectius específics, línia d’actuació, temporització i instruments d’avaluació.
Objectiu general: Millorar els resultats acadèmics dels alumnes.
OBJECTIUS
ACTUACIONS
Establir una línia Crear espais d’anàlisi per
de centre clara i desenvolupar la línia de centre.
consensuada que
serveixi de base
per desenvolupar
el treball dels
mestres.
Crear espais de decisió eficaç
per desenvolupar les estratègies
adients per implantar la línia de
centre.
Avaluar
el
procés
de
implantació de la línia de centre.

18/19

Avaluar els resultat de la
implantació de la línia de centre.

Optimitzar
els Potenciar les parelles de docents
recursos materials dins l’aula.
i humans per tal
d’assolir
una
major qualitat en
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CONCRECIÓ
• 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.

• Elaborar la memòria al final de curs.

• Prioritzar que els mestres de codocència
sempre siguin els mateixos dins el nivell.
• Fomentar la coordinació entre els docents per
millora la seva acció conjunta.

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ
• Anàlisi de les actes de les reunions
de cicle, suport i CCP.
• Anàlisi de les propostes de millora
de les memòries dels darrers quatre
cursos.
• Anàlisi del DAFO elaborat amb el
claustre.
• Anàlisi d’altres models d’altres
centres amb un grau d’èxit important.
• Assessorament dels ponents experts
de la formació al centre.
• Anàlisi de les actes de les reunions
de cicle, suport i CCP.
• Enquesta d’avaluació als docents
(trimestral).
• Resultats de les avaluacions.
• Resultats d’avaluació final.
• Resultats d’avaluació de les proves
de diagnòstic IAQSE.
• Enquesta d’avaluació als docents
(trimestral).
• Enquesta de satisfacció als pares i
mares (anual).
• Anàlisi de les actes de les reunions
de nivell i de cicle.
• Anàlisis de les actes d’avaluació.
• Informe de valoració de l’equip
docent.

10

l’ensenyament.

Dotació a les aules amb els
recursos necessaris i suficients
per l’ús dels alumnes i dels
mestres.
Compartir
experiències
educatives entre els docents.

Crear i compartir
curriculars.

Rendibilitzar,
esmenar i
optimitzar
l’organització dels
suports.

• Estudi de les necessitats d’equipaments i • Revisió d’inventari.
recursos.
• Compres de material.
• Organitzar els materials didàctics.
• Generar espais al cicle i al claustre per • Recull de recursos generats al
analitzar i avaluar la nostra tasca.
centre.
• Fer formació entre iguals.
• Anàlisi de la memòria.
• Anàlisi de les actes de cicle, suport i
del claustre.
• Elaboració de materials en els nivells i cicles. • Enquestes d’avaluació als docents
• Posada en comú dels materials curriculars on quantifiquin els recursos creats
elaborats pels mestres i l’equip de suport.
aquell trimestre (trimestral).
• Crear un espai digital per compartir material • Anàlisi de les actes de cicle, suport i
entre el professorat.
del claustre.
• Recull de recursos generats al
centre.
• Organitzar els horaris de tal manera que es
• Anàlisi de les actes de les sessions
puguin realitzar el major nombre de
de coordinació dels tutors amb l’equip
desdoblaments possibles.
docent i l’equip de suport.
• Elaborar un calendari d’actuacions tot just
• Anàlisi del grau de satisfacció de
iniciar-se el curs.
l'aprofitament dels suports a l'aula i
• Elaborar una carpeta per aula amb tota la
veure l’aprofitament amb l’anàlisi
informació de l’alumnat NESE i repetidors
dels resultats dels alumnes.
amb el seu Pla de repetidors.
• Revisió periòdica i actualització de
la documentació arxivada dels
alumnes NESE.

materials

Revisar i millorar la gestió dels
suports ordinaris i específics.
Revisar
trimestralment
la
distribució dels suports i
reforços a nivell de centre.
Gestionar la documentació
d’alumnes NESE fent arribar de
manera eficient la informació a
tot el personal implicat (tutors,
especialistes, equip de suport i
equip directiu).

Objectiu general: Millorar la coordinació en tots els àmbits del centre.
OBJECTIUS
ACTUACIONS
Establir
un Crear model de convocatòria de
mètode de treball reunions.

18/19
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CONCRECIÓ
INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ
• Dissenyar documents útils i concrets per • Enquesta d’avaluació als docents
cada una de les diferents tasques de (trimestral).

11

clar, consensuat i
aprovat per part
de
tots
el
membres
del
claustre.

Crear model d’acta de reunions.
Crear model d’informe d’equip
docent.
Crear model d’informe de junta
d’avaluació.
Generar estratègies d’eficàcia i
eficiència.

Promoure
el Generar espais d’anàlisi de
treball en equip i l’estructura organitzativa del
la participació en centre.
la
presa
de
decisions.
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coordinació amb la finalitat de que sigui • Anàlisi de les actes de les reunions
homogènia tota la informació i acords creats.
de cicle i CCP.
• Enquesta de satisfacció als docents
(semestral).
• Anàlisi de la memòria.
• Establir termini de convocatòria amb ordre
del dia de totes les reunions, establers per llei.
• Control del temps i dels espais de reunió.
• Constància del temps que existeix per
treballar cada punt de l’ordre del dia.
• Explicitació dels acords i compromisos
adoptats i assignar responsabilitats si és
necessari.
• Assegurar-se que la informació està a l’abast
de tothom.
• Ser congruent amb la disposició del temps i
centrar-se amb la tasca.

• Enquesta d’avaluació als docents
(trimestral).
• Anàlisi de les actes de les reunions
de cicle i CCP.
• Enquesta de satisfacció dels docents
(semestral).
• Anàlisi de la memòria.

• Establir dinàmiques de pluja d’idees amb el • Actes de claustre, equips de cicle,
claustre.
suport i CCP.
• Consensuar un model organitzatiu.
• Potenciar el treball de la CCP i els equips de
cicle.

12

Aplicació de mesures que
facilitin la coordinació entre
equips educatius i grups de
treball.

Afavorir espais de
feedback
entre
docents
per
millorar
la
comunicació,
intercanvi
i
relació entre els
membres
del
claustre.
Distribució de
responsabilitats i
compromisos.

Generar espais per l’intercanvi
d’experiències educatives entre
els docents.

Analitzar les persones més
adequades, que siguin capaces
de traspassar la informació i que
estiguin assabentats de les línies
a desenvolupar.

Crear cultura de la concreció.
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• Calendari de reunions.
• Potenciar reunions intercicles i nivell.
• Potenciar el funcionament coordinat dels
nivells.
• Establir concreció curricular i la línia
metodològica del centre.
• Continuar amb la coordinació entre els
centres de Llucmajor i l’IES Llucmajor.

• Actes de claustre, equips de cicle,
intercicles, suport i CCP.
• Programació anual i programacions
d’aula.
• Revisió i aprovació del PEC.
• Enquesta de satisfacció dels docents
(semestral).
• Enquesta d’avaluació als docents
(trimestral).
• Enquesta de satisfacció als pares i
mares (anual).
• Crear espais per la comunicació de la nostra • Recull de recursos generats al centre.
acció docent.
• Anàlisi de la memòria.
• Fer formació entre iguals.
• Anàlisi de les actes de cicle, suport i
del claustre.

• Assignar coordinacions a les persones més
adequades degut a la seva formació
(dinàmiques de grup, processos participatius,
cercles restauratius...).
• Establir espais de formació pels coordinadors
per ajudar a facilitar la seva tasca.
• Generar espais de retorn entre l’equip
directiu i els coordinadors.
• Establir instruccions d’ús dels documents de
gestió de les comissions, cicles...
• Establir espais de formació pels coordinadors
per facilitar la seva tasca.

• Anàlisi de la memòria.
• Anàlisi de les actes de cicle, suport i
del claustre.
• Enquesta de satisfacció dels docents
(semestral).
• Enquesta d’avaluació als docents
(trimestral).
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OBJECTIUS

Objectiu general: Millorar la gestió de recursos i de processos administratius.
ACTUACIONS
18/19
19/20
CONCRECIÓ

Dinamitzar
la
pàgina WEB, el
twitter
i
l’instagram
del
centre on es pugui
accedir
ràpidament a les
informacions
i
activitats.
Afavorir
i
simplificar
a
través de les TAC,
les
principals
accions relatives a
la gestió diària.
Optimitzar
els
espais del centre.

Actualització periòdica de la
WEB, Twitter i Instagram de
l’escola amb inclusió de noves
funcionalitats.

INSTRUMENTS
D’AVALUACIÓ
• Fomentar l’ús per part dels mestres i emprar-la com a • Entrades a la WEB de
eina útil dins la pràctica docent.
l’escola.
• Control del número de
visites.
• Número d’actualitzacions
fetes a la setmana.

Revisió
i
simplificació,
mitjançant les TAC dels
procediments
administratius,
documents de centre, actes...

• Tenir en format digital els documents de centre i • Control del número de
models genèrics per les diferents actes que s’empraran documents en paper.
durant el curs.
• Control de l’ús que es fan
de les actes en paper.

Replantejar l’ús que es fa dels
espais comuns i millorar la seva
utilització.

Organitzar del
recursos
materials.

Dotar de diners per material
didàctic a cada nivell i
especialitat.
Continuar amb l’adquisició de
material fungible d’ús comú de
forma col·lectiva per tal
d’estalviar.
Control
del
número
de
fotocòpies.

• Elaborar un horari d’utilització dels espais d’ús comú • Reunions de cicle, CCP i
(aula d’informàtica, aules multiusos…).
Claustre.
• Valoració a la memòria
anual.
• Dur el control dels diners gastats amb les factures • Valoració a la memòria
pertinents.
anual.
• Programa ECOIB.
• Elaborar un llistat de material emprat per dur el • Inventari de material.
control i no quedar sense existències.
• Seguiment de les despeses
amb el programa ECOIB.

Fomentar l’ús del format digital
a totes les actes i documents
PLA D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA CEIP PARE BARTOMEU POU

• Cada tutor i especialista tindrà el seu número per fer • Coincidència del núm. de
ús de la fotocopiadora.
fotocòpies fetes per curs amb
en el recompte de
la
fotocopiadora.
• Elaborar models d’actes, circulars... iguals per tot el • Quantitat d’actes i registres
Claustre i que estiguin al seu abast.
que s’han fet en paper.
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possibles, eliminant al màxim el
paper.
Realitzar una previsió de les
necessitats a la PGA i a la
Memòria i realitzar instàncies i
reunions
amb
les
administracions corresponents
de les adequacions de les
infraestructures
(Conselleria
d’Ed.
i/o
Ajuntament).

• Tenir un llistat actualitzat de les mancances i • Nombre de demandes
necessitats del centre, del dia que s’han comunicat a realitzades a l’Ajuntament o a
l’òrgan pertinent i la data en què han estat resoltes.
la Conselleria.
• CCP / Claustres / Consell
Escolar.
• PGA / Memòria.

Objectiu general: Dinamitzar i crear les condicions necessàries per establir un bon clima de convivència al centre.
OBJECTIUS

ACTUACIONS

18/19

Fomentar espais Generar espais específics de
de
comunicació comunicació de les emocions.
per
treballar
l’àmbit emocional
del grup.
Fomentar les actituds docents
per millorar la comunicació de
l’àmbit emocional.
Fomentar la formació en aquest
aspecte de la nostra tasca
docent.
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19/20

CONCRECIÓ

INSTRUMENTS
D’AVALUACIÓ
• Enquesta de satisfacció dels
docents (semestral).
• Enquesta d’avaluació als
docents (trimestral).
• Enquesta de satisfacció dels
alumnes (anual).
• Anàlisi de la moral del grup.
• Anàlisi del clima grupal del
grup.

• 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.
• Demanar al CEP formació específica sobre • % de mestres que participen.
l’Enfocament centrat en la persona.
• Propostes de millora que
s’estableixen i es posen en
pràctica.
• Valoració de la formació.
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Transferir
aquest
pedagògic a l’aula.

model

Establir model de Crear espais dins l’aula per
resolució
de treballar l’àmbit emocional del
grup.
conflictes.

Fomentar actituds per millorar la
comunicació dins l’aula i la
resolució de conflictes entre
iguals.

Fomentar
participació
alumnes.

la Fomentar l’avaluació del centre
dels per part de l’alumnat.

Fomentar
participació

la Continuar amb les reunions
dels informatives de principi de curs.
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• Aplicar aquests aprenentatges i aquestes actituds a • Enquesta de satisfacció dels
l’aula.
docents (semestral).
• Enquesta d’avaluació als
docents (trimestral).
• Enquesta de satisfacció als
pares i mares (anual).
• Enquesta de satisfacció dels
alumnes (anual).
•
Cercles
restauratius
d’avaluació del clima grupal.
• Cercles restauratius.
•
Cercles
restauratius
• Dinàmiques de grup per crear cohesió grupal a d’avaluació del clima grupal.
l’aula.
• Enquesta de satisfacció als
• Dinàmiques per fomentar la comunicació.
pares i mares (anual).
• Fomentar una dinàmica de resolució de conflictes
entre iguals basat en tres fases:
1.-Negociació: els infants intenten resoldre ells els
conflictes en un espai ja acordat.
2.-Mediació: si no s’ha resolt de la manera anterior
entre un mediador per intentar resoldre el conflicte,
pot ser el mestre o més alumnes mediadors.
• Percepció dels mestres de
3.-Arbitratge: el mestre decideix com es resoldrà el pati.
conflicte.
• Anàlisi dels informes de les
reunions d’equip docent.
• Dades a la memòria sobre la
comissió de convivència.
• Calendari de reunions amb l’alumnat.
• Enquesta d’avaluació del
• Crear un document d’avaluació per l’alumnat.
centre per part d’alumnat
• Establir reunions per avaluar el funcionament de (anual).
l’escola, la satisfacció dels alumnes i propostes de • Informes dels tutors de les
millora.
reunions avaluatives.
• Fer seguiment de les reunions per part de l’equip • Enquesta de satisfacció als
directiu.
pares i mares (anual).
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pares i mares del Continuar amb les jornades de
portes obertes.
centre.
Continuar i reforçar les reunions
de coordinació amb l’AMPA.

• Organitzar i coordinar les jornades.

• Valoració al llibre de visites
de les jornades.
• Reunions periòdiques amb la persona designada per • Actes de les reunions.
l’AMPA.
• Reunions trimestrals amb la junta directiva de
l’AMPA per avaluar el procés.
• Generar activitats conjuntament amb l’AMPA •
Actes
reunions
de
perquè les famílies es vagin implicant a diferents planificació i avaluació dels
aspectes del centre: berenars saludables, el pares i mares voluntaris.
protagonista, pares i mares experts...
• Actes sessions d’avaluació
• Crear la figura de la mare/pare voluntari educatiu • Enquesta de satisfacció als
per intervenir com a educador dins l’aula pares i mares (anual).
conjuntament amb el tutor/a o docent.
• Enquesta de satisfacció dels
alumnes (anual).

Implicar els pares i les mares
amb el funcionament del centre,
en els
processos d’ensenyança i en
l’avaluació del centre

Informar de les actuacions i
activitats del centre.

• Continuar amb els fulls informatius pels pares i
mares.
• Actualitzar la web amb la informació de cada curs i
amb les informacions generals.
• Utilitzar el twitter per expandir la nostra tasca de
cara als pares i mares.

• Enquesta de satisfacció als
pares i mares (anual).
• Memòria anual.
• Visites a la web del centre.
• Seguidors al twitter i anàlisi
de les dades d’impacte de les
piulades.
• Actes de les reunions.

Objectiu general: Impulsar i generar nous enfocaments en els procés d’ensenyament i aprenentatge del centre.
OBJECTIUS

ACTUACIONS

18/19

Generar espais de Promoure la reflexió del claustre
reflexió
per pel que fa la seva tasca docent.
millorar el procés
d’ensenyament i
PLA D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA CEIP PARE BARTOMEU POU

19/20

CONCRECIÓ

INSTRUMENTS
D’AVALUACIÓ
• Crear espais de reflexió i dinàmiques per afavorir • Anàlisi DAFO.
l’anàlisi de necessitats.
• Anàlisi de les memòries dels
darrers dos anys.
• Propostes de millora.
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aprenentatge.

Impulsar
la Continuar amb el
innovació en els formació al centre.
models
pedagògics
i
d’ensenyament.

pla

de

Elaborar un projecte d’innovació
pedagògica.

Promoure l’aprenentatge entre
iguals i l’intercanvi
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• Elaborar i aplicar el pla de formació d’acord amb el • Anàlisi de les actes de les
projecte d’innovació pedagògica.
reunions de cicle, suport i
CCP.
• Anàlisi de les propostes de
millora de les memòries dels
darrers quatre cursos.
• Anàlisi del DAFO elaborat
amb el claustre.
• Elaboració del projecte
d’innovació pedagògica.
• Millorar l’aprenentatge dels alumnes en el • Anàlisi de les actes de les
desenvolupament de totes les competències.
reunions de cicle, suport i
• Reorganitzar la feina en equip i cooperativa dels CCP.
professors.
• Anàlisi de les propostes de
• Promoure la participació de tota la comunitat millora de les memòries dels
educativa, especialment de les famílies.
darrers quatre cursos.
• Obrir-se a l’entorn a través de projectes i • Anàlisi del DAFO elaborat
col·laboracions amb altres centres educatius i entitats amb el claustre.
de la zona.
• Enquesta d’avaluació als
docents (trimestral).
• Enquesta de satisfacció als
pares i mares (anual).
• Resultats d’avaluació final.
• Resultats d’avaluació de les
proves de diagnòstic IAQSE.
• Crear espais d’intercanvi d’experiències educatives • Nombre de recursos,
entre el claustre i fomentar l’aprenentatge entre iguals activitats, unitats didàctiques
per generar encontres metodològics i expandir els que s’han generat.
recursos que es vagin generant.
• Enquesta de satisfacció als
• Crear una biblioteca digital de recursos que es vagin pares i mares (anual).
generant al centre.
• Enquesta d’avaluació als
docents (trimestral).
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Utilitzar
eines
TAC
per
impulsar
i
compartir el canvi
educatiu

Continuar
promovent
l’autoavaluació i la coavaluació
entre la comunitat educativa

• Continuar generant rúbriques perquè tots els
protagonistes del procés d’ensenyament-aprenentatge
es pugin avaluar: docents, alumnes, pares i mares
voluntaris, equip directiu...
• Fomentar espais d’observació per coavaluació ja
sigui entre docents, entre alumnes o entre voluntaris
educatius.

• Producció de rúbriques,
utilització i anàlisi de les
mateixes.
• Graelles d’observació creades
conjuntament per millorar
l’eficàcia i eficiència de la
tasca.
• Enquesta de satisfacció als
pares i mares (anual).
• Enquesta d’avaluació als
docents (trimestral).

Estar oberts a les necessitats del
grup per fomentar la utilització
dels models més adients pel
procés
d’ensenyamentaprenentatge.

• Treballar des del paradigma del Enfocament centrat
en la persona o intel·ligència emocional per tant
d’estar present.
• Formar-nos amb el paradigma abans esmentat a fi de
millorar la dinamització del grup i tenir més
informació d’allò que va succeint i canviar la nostra
acció dins el grup.
• Flexibilitzar l’organització per fomentar la
interdisciplinarietat i la globalització.

• Avaluació del pla de
formació.
• Anàlisi de la memòria del
curs.
• Anàlisi de les sessions
d’avaluació.
• Enquesta d’avaluació als
docents (trimestral).
• Resultats d’avaluació final.
• Resultats d’avaluació de les
proves de diagnòstic IAQSE.

Impulsar la utilització del
cromebooks, moodle i eines
TAC per compartir recursos i
per compartir experiències amb
la comunitat educativa.

• Estudiar la possibilitat de comprar i utilitzar
chromebooks com a recurs educatiu.
• Generar plataformes a partir de del classroom de
google per compatir i generar documents, fulls de
càlcul, presentacions, grups de treball, etc.
• Utilitzar Titoieta Ràdio (ràdio municipal) com a lloc
per treballar i difondre els projectes o treballs que han
fet a les diferents matèries i així fomentar un espai
formal d’expressió oral.

• Enquesta de satisfacció als
pares i mares (anual).
• Enquesta d’avaluació als
docents (trimestral).
• Enquesta de satisfacció dels
alumnes (anual).
• Recull digital de recursos.
•
Recull
radiofònic
de
comunicacions.
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• Fer visible a la comunitat educativa mitjançant
xarxes socials, web, trobades amb les famílies les
experiències que es van generant perquè tothom
participi del procés.

2.2 Indicadors d’avaluació.
OBJECTIU
ESTRATÈGIC
Millorar els
resultats
acadèmics dels
alumnes.

PROCESSOS/PROJECTES

Ensenyament i aprenentatge.
Assignació de recursos.

Millorar la
coordinació en
tots els àmbits
del centre.

Acollida del personal.
Estructura organitzativa.
Estratègia i planificació anual.
Oferta educativa, matriculació i
horaris.
Gestió documental.

Dinamitzar i
crear les
condicions
necessàries per
establir un bon
clima de
convivència al
centre.

Ensenyament i aprenentatge.
Estratègia i planificació anual.
Prestació de serveis.
Mesura de satisfacció de la
comunitat educativa.
Suggeriments, queixes i
reclamacions.

INDICADORS

RESPONSABLE

- Resultats proves IAQSE.
- Idoneïtat de l’alumnat.
- Progressió dels alumnes repetidors i NESE.
- % Resultats amb totes les competències amb avaluació
positiva.
- Nota mitjana.
- Grau de satisfacció d’aprofitament dels suports a l’aula.
- Grau de satisfacció dels docents amb l’organització del centre.
- Grau de satisfacció dels docents amb l’eficàcia i eficiència de
les reunions.
-Grau de satisfacció dels docents amb l’assoliment dels acords
presos.
- Grau de satisfacció dels docents amb l’equip directiu.
- Grau de valoració de les famílies amb el centre.
- Valoració de la implantació de nous projectes.
- Inclusió de nous models d’aprenentatge dins les aules.
- % de famílies que participen en la vida escolar.
- Grau de satisfacció dels docents amb la seva tasca.
- Grau de satisfacció de les famílies de les sessions de tutoria.
- Grau de valoració de les famílies amb el centre.
- Grau de satisfacció dels alumnes amb el centre.

Cap d’estudis
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VALOR DE
REFERÈNCIA
No són útils

67%
Secretari
Cap d’estudis

Director
Cap d’estudis
Equip impulsor

6’4
No existeixen
graus de
satisfacció o
valoració

% de famílies
que venen a la
reunió
informativa
(inici de curs).
% de famílies
que venen a dues
o més tutories al
llarg del curs.
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Millorar la gestió
de recursos i de
processos
administratius.

Estructura organitzativa.
Assignació de recursos.
Compres i gestió de proveïdors.
Manteniment d’instal·lacions i
equipaments.
Prevenció i tractament
d’emergències.

- Grau de satisfacció dels docents amb la gestió del centre.
- Grau de satisfacció dels docents, famílies i alumnes amb els
recursos del centre.

Impulsar i
generar nous
enfocaments en
els procés
d’ensenyament i
aprenentatge.

Programació.
Activitats d’aula.
Horaris.
Formació al centre.
Pla d’innovació pedagògica.

- Valoració de la implantació de nous projectes.
- Inclusió de nous models d’aprenentatge dins les aules.
- Grau de satisfacció dels docents amb la seva tasca.
- Grau de satisfacció dels alumnes.
- Grau de satisfacció de les famílies.
- Nombre d’impactes digitals de les publicacions.
- Descàrregues i audiència del postcast de Titoieta Ràdio.

Secretari

Equip impulsor
Director

No existeixen
graus de
satisfacció o
valoració.
No existeixen
graus de
satisfacció o
valoració.

No existeixen
graus de
satisfacció o
valoració.
Recursos creats
durant l’any.
No existeixen.
No existeixen
nombre de
descàrregues.

L’avaluació es durà a terme amb els indicadors que figuren a la taula superior. Ja s’han elaborat una sèrie de documents que serviran per mesurar els
graus de satisfacció i valoració de tota la comunitat educativa: docents, alumnes, pares i mares... En l’elaboració d’aquests documents s’ha tingut en
compte tot allò que es vol mesurar i generar les preguntes adequades, aptes, adients i mesurables. Per elaborar aquests documents s’ha comptat amb la
col·laboració de l’AMPA, dels alumnes de 5è i 6è, de l’inspector i d’un grup de docents amb la finalitat de contrastar, esclarir, puntualitzar i precisar
les enquestes. L’objectiu, a més, és que després de la valoració dels diferents processos es generin propostes de millora que es puguin incorporar al
mateix moment o el proper curs segons la idoneïtat i factibilitat de la proposta.
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3.- GESTIÓ
La gestió d’aquest pla està centralitzat a un equip impulsor on hi ha representat la majoria del
claustre, els cicles i, amb el temps, podríem incloure alumnes i pares i mares.

Configuració de l'equip
implusor
•Equip directiu
•Coordinadors de cicle
•Coordinador Equip de suport
•Coordinador de Formació
•Coordinador TAC
•Mestre assessor.
•Mestres +1

Responsabilitats
•Dinamitzar les accions
formatives.
•Impulsar la línea
metodològica del centre.
•Coordinar les diferents
actuacions dels cicles.
• Fer visible el canvi a
l'exterior.
• Pla d'inclusió de les famílies
dins el funcionament ordinari
del centre.

Tasques que es desenvoluparan
•Dinamitzar innovacions
pedagògiques.
•Propostes d'accions formatives.
•Difusió de bones pràctiques.
•Garantir coherència de la línia
de centre.
•Proposar sistemes d'avaluació,
qüestionaris, enquestes...
•Analitzar els resultats
acadèmics.
•Genrar un pla d'inclusió i treball
de les famílies.

L’equip impulsor es reunirà quinzenalment de 14:00h a 15:00h.
Els cicles que es reuneixen cada dimarts de 14:00h a 15:00h.
S’establiran claustres pedagògics per anar revisant l’acció educativa i la implantació del pla
d’innovació. A aquestes reunions es generaran dinàmiques perquè siguin més productives, es
generin idees o espais de reflexió.
Cada dimecres hi haurà reunions de coordinació de codocència per planificar i avaluar las tasca
conjunta.
Trimestralment tendrem una trobada pedagògica per compartir les experiències, recursos, activitats
que anem generant i d’aquest manera generar un recull de recursos de centre.
S’enviaran trimestralment qüestionaris d’avaluació individuals de la tasca docent.
S’enviaran semestralment qüestionaris de valoració de l’estar i de les sensacions dels docents.
Anualment s’enviaran qüestionaris de valoració a les famílies i a l’alumnat.
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Cada una d’aquestes reunions establertes serveixen per anar desenvolupant el pla d’innovació
pedagògica i, al mateix temps, generar una línia de treball que es centra amb la implantació dels
objectius plantejats al pla d’innovació aquí descrits, l’anàlisi de les necessitats i dificultats que
vagin sortint i l’anàlisi dels resultats dels diferents instruments d’avaluació.
3.1 Tutories i docents.
Al centre ja existeix uns criteris de selecció de tutories, aquest criteris són:
- Mantenir durant dos anys els mateix tutor o tutora al curs.
- La participació a la formació de centre i el compromís a desenvolupar la línia que s’ha
establert.
- L’antiguitat al centre.
- La capacitat de treballar i dinamitzar als altres companys.
- L’autoavaluació que es fa el mateix mestre.
- La coavaluació amb els companys.
- L’avaluació dels pares, mares i alumnes.
- Altres casuístiques que l’equip directiu pugui determinar (possibilitat de trobar-se davant un
docent cremat, l’estancament d’una tasca...)
Tenim una estabilitat quasi bé completa al centre. Això fa que a nivell de professorat sigui un grup
molt compacte i molt centrat amb la tasca. Però té les seves dificultats com la política de fets
consumats o dificultats per actituds poc actives. A més, cal treballar l’aspecte emocional del grup
per ajudar a superar relacions i situacions de rigidesa que es donen en qualsevol procés grupal.
Els nous-vinguts se’ls hi prepara un llibre del mestre on hi un resum de tot el funcionament del
centre. A més, el mestre assessor serà l’encarregat de acompanyar, tutoritzar i ajudar als nousvinguts perquè es vagin integrant al funcionament del centre.
3.2 Alumnes i agrupaments.
Els grups d’alumnes es refan cada dos anys. A l’hora de refer el grups es tenen en compte diferents
paràmetres:
-

El nivell curricular dels alumnes.
L’equilibri entre nins i nines als grup.
Separar alumnes que es troben en situació de conflicte.
Cohesió grupal i lideratges.

Cal explicar que degut a la mobilitat dels alumnes i de generar espais per treballar conjuntament els
diferents nivells estam fent que la sensació dels nivells sigui d’un sol i únic grup on tothom és
d’aquest curs i no la compartimentació que feim als centres. És a dir es senten un sol 6è amb dos
tutors o tutores i no 6è A amb el seu tutor i 6è B amb la seva tutora. Això crea més dinamisme a les
sessions, que es rompin dinàmiques negatives en alguns grups, que hi hagi un sentiment de cohesió
grupal i que les referències siguin múltiples.
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3.3 Recursos a sol·licitar.
Un mestre +1 a primària que serà l’assessor pedagògic amb les següents tasques:
-

Assessorament amb el disseny i desenvolupament d’activitats que es fan a l’aula.
Creació de model de presentació d’experiències.
Creació de model de programació de les experiències a l’aula.
Assessorament a l’hora de generar rúbriques d’avaluació de l’alumnat, de l’autoavaluació
dels mestres i d’avaluació entre iguals.
Suport curricular als mestres.
Recerca d’informació i experiències d’altres centres.
Cercar i organitzar visites a altres centres que treballin amb línies semblants a la nostra.
Crear mecanismes per compartir amb la comunitat educativa allò que feim al centre.

Mig mestre +1 a infantil que serà l’assessor pedagògic amb les mateixes tasques i coordinant-se
amb l’assessor pedagògic de primària.
Poder perfilar específicament els perfils d’aquest mestres assessors.
Dotació econòmica per poder desenvolupar millores en el material que necessitam per
l’ensenyament i aprenentatge (chromebooks, biblioteques d’aula amb llibres temàtics, laboratori,
cuina per els processos de la química i la física, mobiliari...)
La distribució horària del mestre assessor de primària seria de:
7 h a 1r i 2n (4 unitats)
9 h a 3r i 4t (5 unitats)
9 h a 5è i 6è (5 unitats)
La distribució del mestre assessor d’infantil seria de:
4’5 h a 3 anys (3 unitats)
4’5 h a 4 anys (3 unitats)
3’5 h a 5 anys (2 unitats)
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4. PLA DE FORMACIÓ.
Des del curs 2014/2015 sorgeix la necessitat de tot el Claustre del CEIP Pare Bartomeu Pou de
canviar la forma de treballar la comprensió lectora, amb la finalitat de millorar la competència
lingüística del nostre alumnat. L’interès de tot el Claustre per impulsar un canvi metodològic i
d’avaluació en quant al treball de la comprensió lectora així com també fomentar el gust per la
lectura, fou el punt de partida de les accions formatives que s’han dut a terme aquests darrers
cursos fruit del qual sorgí el nostre Pla Lector.
A partir de la formació en centres que es va obrir en el curs 2015/2106 es varen anar afegint
demandes al que iniciàrem com la creació i execució d’un Pla Lector al centre. D’aquest manera
en formarem amb el treball de les estratègies lectores i complementàrem durant el curs
2016/2017 amb el treball de les tipologies textuals. Enguany hem acabat de completar-ho amb
treball en expressió oral, actituds lingüístiques i treball cooperatiu. Tot aquesta formació, com
he explicat anteriorment, ha fet que s’hagin ant transferint nous enfocaments en l’ensenyament i
aprenentatge de la llengua, de les matemàtiques i i de les ciències natural i socials. Ara ens
volem centrar en el grup. Volem centrar-nos en el grup perquè hem albirat que si sabem
gestionar la dinàmica d’un grup i generar un clima adient podrem millorar la gestió de l’aula i el
procés d’ensenyament i aprenentatge. A més aquest aprenentatge va directament relacionat amb
la millora de la convivència dels alumnes i, a la millora de la convivència del claustre. També
creiem que tota aquesta formació pot actuar directament a millorar l’eficàcia i l’eficiència de tot
el centre, tant dins les aules amb els alumnes com en el claustre i les seves tasques i funcions.
4.1 Objectius.
-

-

Reflexionar sobre quin paradigma educatiu és l’adient per treballar la dinamització dels
grups.
Descobrir, aprendre i transferir a l’aula les actituds docents per dinamitzar el grup i treballar
conjuntament.
Aprendre quin és el procés d’un grup i com facilitar-lo per generar un clima adient per
l’ensenyament i aprenentatge.
Millorar la convivència de tota la comunitat educativa.
Aprendre a ser més eficaços i eficients a tots els nivells: els alumnes amb la seva
organització i aprenentatge, els tutors i tutores amb la seva organització i coordinació, el
cicles, claustre i comissions amb la seva organització, coordinació i execució de les tasques.
Estar oberts a l’experiència i estant presents ser capaços de albirar el millor model educatiu
per cada grup i cada moment, ajustant-nos al dinamisme que té qualsevol grup.

4.2 Continguts.
- El nou paradigma de la intel·ligència emocional
- La personalitat emocional i les relacions interpersonals: conflictes i encontres.
- Actituds personals i relacionals: empatia, congruència, consideració positiva...
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- Entrenament d’actituds.
- Habilitats i destreses de la intervenció educativa des del nou paradigma. Factors de
l’eficàcia i l’eficència.
- Les fases del grup i l’enfocament d’actituds.
- Focusing i la seva transferència a l’aula.
4.3 Metodologia de treball.
La metodologia de les sessions es fonamentarà en els postulats i recursos del person-centered
approach viculat en el paradigma de les aportacions novedoses de la intel·ligència emocional. Així
intentarem combinar els aspectes teòrics, l’entrenament i adquisició de competències per a la
intervenció educativa i els recursos i tècniques adients per a la pràctica docent.
Intervenció assessora
L’assessor extern dissenyarà i conduirà determinades sessions de formació juntament amb la
coordinadora i l’equip directiu.
Ponències externes
Voldríem l’assessorament de Tomeu Barceló i Rosselló.
Compromisos dels participants
-Assistir d’una forma activa i participativa a les sessions presencials de la formació amb formadors
externs.
-Compartir entre els companys les experiències realitzades durant la formació i la transferència a les
aules.
-Participar d’una forma activa a l’entorn virtual acordat per compartir.
-Presentar la seva transferència a l’aula als companys i documentar-la.
Avaluació
L’adquisició i posada en pràctica a l’aula de noves estratègies organitzatives, didàctiques i
d’avaluació.
La participació activa, la col·laboració, les aportacions individuals o col·lectives.
L’aplicació dins les aules de les diferents propostes elaborades en la materialització mitjançant un
debat i un contrast de les mateixes.
Es realitzarà una autoavaluació i una coavaluació entre els diferents docents participants.
Es farà una valoració qualitativa i propostes de millora de cada una de les actuacions dutes a terme.
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Vídeo
Aquí us deixam l’enllaç del vídeo que que hem elaborat on podeu veure una petita mostra del dia a
dia del centre de tot allò que anem fent. Esperam que us serveixi com una finestra al mar, aquest
mar que és el món de l’educació.
https://drive.google.com/open?id=1uPylf1-NXs0Urvd7sK31NFbfytCd4D6n
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