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0.Presentació 
 

En el document que us entreguem, s’inclou la memòria del curs 2019-20, la 
valoració i els aspectes de funcionament del centre. 

 
Aquest curs ha estat condicionat per la situació de pandèmia que va obligar 
a tancar l’escola i continuar el curs de forma virtual durant l’últim trimestre.  

 
Als annexos, trobareu la valoració i la memòria del Pla d’actuació en centres 
públics i el calendari escolar 2018-19 aprovat pel Consell Escolar. 
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1.Plantilla 
Al curs 2019-20, el claustre ha estat format per: 

 Marina Fuentes (Classe blava) 

Make Formento (Classe lila) 

Gemma Boronat (Classe verda) 

Maria Farré (1r) 

Ester Verjano i Lourdes Borrego (2n) 

Raül Borràs (3r) 

Amaya Moreno (4t) 

Anna Ballester (5è) 

Nadia Velasco (6è) 

Reforç d’educació infantil: Marta Cubilo, Laura Herraiz, Sandra Tous  

Mestra d’Educació Primària: Carme Mateu 

Especialistes de llengua anglesa: Natàlia Millán, Anna Ballester 

Especialista en música/art: Marta Grané 

Especialista d’educació física: Nadia Velasco, Raül Borràs 

Especialista d’atenció a la diversitat: Míriam Tebar, Lourdes Borrego, 

Carla Novo 

Mestra de religió: Elisenda Suari 

Vetlladora: Àngels Miquel 

Conserge: Sílvia Molist 

Administrativa: Tònia Vila 

Càrrecs directius i no directius: 

Directora: Natàlia Millán 

Cap d’Estudis: Gemma Boronat 

Secretària: Amàlia González 

Coordinadora d’infantil: Marta Cubilo 

Coordinadora de primària: Marta Grané 

Coordinadora LIC: Nadia Velasco 

Coordinadora de Riscos Laborals: Míriam Tebar 

Coordinadora d’informàtica: Sandra Tous 

El Consell Escolar està format per: 

Presidenta: Natàlia Millán 

Cap d’Estudis: Gemma Boronat 

Secretària: Amàlia González 

Sector mestres: Marta Cubilo, Marta Grané, Amaya Moreno, Make 

Formento, Nadia Velasco, Anna Ballester 
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Sector pares: Núria Freixas, Ainhoa González, Ana Ruiz, Pau Vidal, Karen 

García, Eva Minguillón 

Representant AMPA: Marta Amatller 

Representant Ajuntament: Bernat Aranyó i Freddy Freixas (assisteixen 

tots dos amb un sol vot) 

Referent coeducació: Make Formento 

PAS: Tònia Vila 

 

2.Millora dels resultats acadèmics 
Els resultats acadèmics de l’alumnat han quedat condicionats a la situació de 

la pandèmia que va obligar a tancar l’escola el 13 de març de 2020. Per 

aquesta raó, no es va realitzar avaluació externa (Prova diagnòstica ni 

Avaluació de Primària a sisè). 

 

En relació a l’avaluació interna, considerem que la valoració que es podria fer 

seria incompleta. 

 
L’objectiu clau del tercer trimestre va ser que l’alumnat no es despengés 

degut al confinament. Des de l’escola, l’equip docent va treballar fermament 

per acompanyar l’alumnat i les famílies oferint propostes educatives 

motivadores a través de projectes engrescadors. 

 
Degut a la pandemia provocada per la Covid-19, durant el 3r trimestre del 

curs 2019-20 des de l’escola vam haver de prendre un seguit de decisions, tant 

a nivell organitzatiu com a nivell metodològic. Vam decidir treballar per cicles 

i els especialistes van fer suport a un cicle en concret. Al principi del 

confinament, proposavem tasques setmanals de les diferents àrees 

(mitjançant el correu electrònic i el Google Drive). Però, arran de la proposta 

del Departament d’Educació d’utilitzar la plataforma digital Moodle, i del 

suport ofert pel CRP de la zona de l’Alt Maresme, ens varem decantar per 

aquesta proposta. Un cop creat el Moodle, cada curs de primària va crear la 

seva aula i, vam treballar de la següent manera: 

● Educació Infantil: El Moodle es va utilitzar per a recollir les infografies 

setmanals que enviaven a les famílies amb els 5 reptes. Aquesta 

infografia la feien arribar a les famílies mitjançant el correu electrònic. 
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● Cicle Inicial: Es feia una proposta setmanal on hi havien tres activitats 

per realitzar al llarg de la setmana. En aquestes propostes s’intentava 

anar englobant les diferents àrees. També es va crear un espai lliure on 

els i les alumnes podien interactuar enviant-se dibuixos, fotos… per tal 

de mantenir el contacte amb la resta del grup-classe. 

● Cicle Mitjà: Van començar a utilitzar la plataforma proposant tasques 

de les diferents assignatures setmanalment. Després, seguint les 

directrius del Departament, van crear un projecte conjunt sobre unes 

colònies virtuals on es treballaven els volcans entre d’altres temes i 

proposaven als nens i a les nenes diferents activitats de caire més 

interdisciplinar. 

● Cicle Superior: Des del CRP de l’Alt Maresme es va fer la proposta de 

crear unes unitats didàctiques competencials.  A 5è es va crear una 

unitat didàctica relacionada amb l’Antiga Grècia i a 6è sobre l’espai. 

Cada setmana se’ls presentaven diferents blocs amb les explicacions i 

les activitats que havien de realitzar. També tenien diferents fòrums i 

espais lliures que servien per a que l’alumnat interactués i es motivés. 

A part de crear un curs per cada grup classe, es va crear una biblioteca 

virtual on els i les alumnes podien fer recomanacions literàries, un espai 

amb els llibres més llegits de l’escola.  També es van crear llibres d’art amb 

els treballs artístics que enviaven els i les alumnes durant el confinament. 

Es van penjar llibres i revistes digitals, com la de Cavall Fort, l’Agus i els 

Monstres…. vídeos i curts sobre llibres. Per Sant Jordi des de l’escola es va 

crear una infografia recomanant novetats literàries. El Departament 

d’Educació ens van fer un reconeixement com a Biblioteca escolar activa. 

Pel que fa a la comunicació amb l’alumnat i amb les famílies, vam realitzar 

videotrucades setmanals utilitzant la plataforma Meet de Google. Cada 

tutor/a feia tutories amb els seus i les seves alumnes on, a part d’explicar 

les activitats i resoldre dubtes, també servien per a què es poguessin 

comunicar entre ells/es i per a què expliquessin com estaven, quines 

inquietuds tenien… Normalment es feia més d’una videotrucada setmanal 

per grup ja que del grup classe es van fer subgrups per tal que l’atenció fos 

més individualitzada. A més a més, es van realitzar videotrucades i trucades 

individuals sempre que va ser necessari per tal d’acompanyar a aquell 

alumnat i famílies que més ho necessitaven.  
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A banda d’això, els cicles feien reunions telemàtiques setmanals per 

coordinar i organitzar totes les tasques que es proposaven. A més a més, es 

feia seguiment de l’alumnat a les mateixes i es parlava de les dificultats que 

podien sorgir en el dia a dia. 

Atenció a la diversitat. 

Les mestres d’atenció a la diversitat van fer un seguiment més individual 

dels i les alumnes als/les que atenien i, setmanalment, realitzaven una 

videotrucada amb ells/es. També els tutors/es a l’hora de preparar i 

presentar les tasques van adaptar-les per tal de respectar els diferents 

ritmes i les dificultats de tot l’alumnat. Va haver una coordinació fluïda i 

constant entre les mestres d’atenció a la diversitat, els/les tutors/es i els 

professionals externs (logopedes, psicòlegs…) que atenen a aquest alumnat. 

En tot moment es va intentar donar suport a l’alumnat i a les famílies tant a 

nivell acadèmic com emocional. 

La valoració general de l’acció educativa que s’ha dut a terme durant el 

confinament, ha estat positiva. Hem de dir que estem satisfets i satisfetes 

amb la feina realitzada i, això ha estat possible gràcies a la coordinació i al 

treball en equip que hem dut a terme en tot moment. Tot i així, hi ha hagut 

moments d’incertesa sobretot degut al poc domini de la competència 

digital per part d’alguns/es mestres però, gràcies també a l'alt domini de 

l’àmbit digital d’altres mestres i, de nou, al treball en equip i en xarxa i, a 

l’assessorament que hem rebut per part del nostre CRP de referència, s’han 

subsanat.  

Finalment, com a punt negatiu indicar: 

- El fet que no tot l’alumnat ha pogut seguir el mateix ritme en la 

realització de les tasques, ja sigui perquè no comptaven amb les eines 

digitals necessàries (tot i que des de l’escola i l’Ajuntament se’ls va 

facilitar portàtils i connexió Mifi’s a l’alumnat que ho va sol·licitar) o bé 

perquè la situació familiar viscuda ha fet que no poguessin realitzar les 

tasques. 

- Dificultats per comunicar-nos amb totes les famílies. Tot i que en 

general la comunicació ha estat fluïda, hi ha hagut un nombre de 

famílies amb les quals no s’ha pogut fer un seguiment al 100%. 1 

 
                                                
1
 Informació extreta del Pla d’Organització de centre. Curs 2020-21 
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3.Objectius globals del centre 
La valoració dels objectius ha estat condicionada per la pandèmia, fet 

que ha suposat una aturada de la presencialitat. Atès a la necessitat de 

garantir la virtualitat per a tot l’alumnat del centre, l’equip directiu ha 

treballat conjuntament amb l’Ajuntament per tal de facilitar dispositius i 

connectivitat aquell alumnat amb mancances per tal que pugui seguir 

el curs virtual. 

 

Des de l’escola amb el suport dels Serveis Educatius de l’Alt Maresme, 

s’ha posat en marxa l’entorn moodle de l’escola per tal de connectar 

l’alumnat amb l’escola. Ha permès tenir una comunicació estreta amb 

l’alumnat des de la tutoria. 

 

Per aquesta raó, els objectius globals es postposen pel curs 2020-21 on 

es treballarà en el benestar dels nens i les nenes en primer lloc i 

després en els aprenentatges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.Projectes d’innovació pedagògica i/o grups de treball 
 
L’escola participa al projecte d’innovació AraArt, #aquiproubullying i 

mantenia la línia de treball del projecte GEP ja finalitzat. 

 

El projecte AraArt ha quedat aturat degut al confinament del tercer 

trimestre. Queda pendent de com es durà a terme durant el curs 2020-
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21. El curs 2019-20 era el primer any i estava format per sessions de 

formació. 

 

El projecte #aquiproubullying ha quedat aturat degut al confinament. 

Des de l’escola, s’ha treballat en el Pla de Convivència. Queda pendent 

dur a terme la programació de sessions i actuacions relacionades al 

projecte. 

 

El projecte GEP amb la llengua anglesa a àrees no lingüístiques es 

porta a terme des de fa tres tres cursos. Durant el curs 2019-20, es va 

dur a terme durant els dos primers trimestres.  

 

5.Altres projectes del centre  
 
5.1. Apadrinament lector 
Com cada curs, per motivar la lectoescriptura i l’aprenentatge entre 

iguals, les parelles lectores pretenen que els i les alumnes grans 

serveixin d’exemple i ajudin a aconseguir que l’alumnat de cicle inicial 

es motivi i millori en la lectura.  

Aquesta activitat es realitza entre 1r i 5è i 2n i 6è, respectivament.  

 

5.2. Gust per la lectura 

Des de fa uns cursos, una estona al dia es dedica a la lectura per plaer. 

L’alumnat llegeix els llibres de la seva elecció, ja sigui de la biblioteca de 

l’escola com propis. 

 

En aquesta estona, per potenciar la lectura per plaer i, 

conseqüentment, la millora en el procés de la lectoescriptura, es 

proposen diverses activitats com la lectura del mestre com a model, 

recomanacions de llibres per part de l’alumnat, rànquing dels llibres 

més llegits, etc. 

 

6.Valoració objectius propis de l’equip directiu 
 

OBJECTIUS 0 1 2 3 
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Valoració del funcionament del cicle/grup de 
treball/comissió 

  X  

Garantir la transferència d’informació al claustre.   X  

Realitzar un seguiment sistemàtic del treball de 
cicles i comissions. 

 X   

Utilitzar un nou format visual a les comunicacions 
del centre. 

   X 

 
 
 
 
Propostes de millora 
 

Fer un seguiment més exhaustiu dels aspectes relacionats amb la línia d’escola (treball de 

llengua i matemàtiques, els projectes, tutoria, valors, etc.) L’objectiu principal és tenir les 

programacions actualitzades i recollides seguint el mateix format. 

 

 

 

7.Valoració objectius propis o específics de cada cicle 
 

Cicle Inicial 
 

OBJECTIUS 0 1 2 3 

Valoració del funcionament del cicle/grup de 
treball/comissió 

   x 

1.Millorar el treball dels 30’ de lectura.   X  

1.1. Conservar les línies de treball del pla de lectura.   X  

2.Establir criteris d’actuació davant conductes 
disruptives. 

   X 

2.1.Acordar amb el grup classe indicadors de 
recompensa per bon comportament. 

   X (2n) 

2.2.Pactar normes de comportament.    X 

3.Realitzar un projecte intercicle. X    

3.1.Establir grups heterogenis.    X 

3.2.Introduir el treball cooperatiu.   X  

 



11 

Punts forts 

-L’acció tutorial del curs de 2n per tal de disminuir les conductes disruptives a 

l’aula. La tutora s’ha coordinat amb tots els mestres que intervenen a l’aula, la 

mestra d’educació especial, ha fet tutories individualitzades, dinàmiques de 

grup...  

-S’ha realitzat diàriament l’estona de lectura i ha augmentat el servei de 

préstec de llibres de la biblioteca. 

-Valorem positivament la lectura de contes per part dels nens i nenes de 5è i 

4t als alumnes de CI. 

Punts febles 

1.Tot i fer activitats en petit grup, caldria aprofundir en el treball cooperatiu, 

ja que s’ha fet de manera informal. 

2.Degut a la situació excepcional del curs i del grup, no s’ha fet cap projecte 

intercicle. 

3.No hem realitzat activitats diversificades de manera sistemàtica. 

 

Propostes de millora 

1.1.Introduir el treball cooperatiu a l’àrea de medi. 

1.2.Redactar els acords amb el cicle de com i quan realitzar el treball 

cooperatiu. 

2.Proposem fer un projecte intercicle al 3r trimestre. 

3.Continuar millorant el pla de lectura establint activitats diversificades al llarg de la 

setmana de manera sistemàtica. 

 

 
 
 
Cicle mitjà i superior 
 

OBJECTIUS 0 1 2 3 

Valoració del funcionament del cicle/grup de 
treball/comissió 

  X  

Optimitzar els 30’ de lectura.    X 

Potenciar el treball cooperatiu.  X   
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Millora de l’ortografia.  X   

 

Punts forts 

Els cicles han estat productius. Hi ha hagut puntualitat i el fet de saber 

prèviament els temes que es tractaven han fet que siguin més àgils. 

Pel que fa al gust de la lectura, ens vam coordinar per tal d’arribar a acords 

de com dur a terme aquests 30 minuts de lectura  i s’han realitzat les activitats 

pautades. 

 

Punts febles 

Ens ha faltat més coordinació en el tema de potenciar el treball cooperatiu. A 

l’aula s’ha intentat treballar però no hem arribat a acords de cicle. 

Pel que fa a la millora de l’ortografia, es va elaborar part del document però 

cal acordar de quina manera treballem l'ortografia (línia d’escola ortografia). 

 

Propostes de millora 

Programar cicles pedagògics per tal de poder acabar de consensuar la 

manera de treballar tant el treball cooperatiu com l’ortografia. Els dies que no 

hi hagi claustre els podríem dedicar a fer aquests cicles pedagògics. 

 

Valoració del claustre 

Creiem que hi ha molts punts en els que hem avançat positivament, arribant a 

,diferents acords i aplicant-los a l’aula. Tot i així, és important seguir 

coordinant-nos per programar activitats de millora en aquells aspectes que 

queden pendents. 

 

 

8.Valoració atenció a la diversitat 

 

Quadre resum de l’anàlisi de l’atenció a la diversitat al centre 

Punts forts  Punts febles  

● Treball en xarxa.  
 

● Bona coordinació amb els/les 
tutors/es pel que fa a 
l’alumnat NESE. Tot i que són 

● Coordinació: 
○ No hi ha fixat un espai 

de coordinació entre les 
3 MAD (és necessari per 
compartir informacions, 
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necessàries més reunions d’AD 
amb les turories al llarg del 
curs.  
 

● La nova metodologia d’infantil 
(barreja de grups) afavoreix 
l’atenció a la diversitat. 
Altrament, es considera que la 
distància madurativa entre un 
nen de p3 i un de p5 és molt 
gran i que es podria juntar p4 i 
p5 i deslliurar p3.  
 

● Els canvis que ofereix el 
panorama actual poden 
promoure la constitució de 
grups de diferents edats a 
primària per als propers 
cursos. 

 
 

idees i punts de vista).  
○ 30 minuts són 

insuficients per 
coordinar casos i 
actuacions, atès que el 
treball en equip és 
fonamental per a l’òptim 
funcionament de l’AD del 
centre. 

● Reunions:  
○ La no assistència a la 

CAD d’una de les dues 
referents d’atenció a la 
diversitat.  

○ La referent d’un grup ha 
d’anar a les reunions del 
seu grup de referència. 

 

 

Orientacions: L’atenció a la diversitat del centre es realitza segons les 
necessitats dels alumnes, ja sigui a dins de l’aula com a fora.  En tot cas, la 
mestra d’AD ha d’estar coordinada amb la tutora per tal de poder donar una 
resposta educativa adaptada a l’alumnat amb NEE. 
 

FUNCIONAMENT DE L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. 2019-20 

 
- Coordinació entre les mestres d’atenció a la Diversitat del centre. 

Cada dimecres de 11 a 11:30 ens hem reunit la la  Miriam Tébar i la Carla Novo 

(al 1r trimestre era la Lourdes Borrego) per coordinar i fer el seguiment dels 

alumnes amb NESE. Aquest any també formava part de les mestres d’AD la 

Nadia Velasco. Amb ella ens hem hagut de coordinar entre passadissos ja 

que no hi ha hagut més que una reunió conjunta, la de final de curs, la CAD 

final. 

 

- Número de reunions. 

 A part de les reunions setmanals entre la Miriam i la Carla s’han realitzat les 

reunions de CAD cada dilluns del mes excepte l’últim de cada mes que no 

venia la psicopedagoga de l’EAP. Exceptuant també els dies que l’EAP fa 

matrícules de P3 o d’altres tasques. Assisteixen la directora de l’escola (Natàlia 

Millán), la Cap d’estudis (Gemma Boronat) i la referent de l’EAP (Meritxell Lleal) i 

la MAD  (Miriam Tébar).  
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També s’han realitzat les CAD socials amb l’educadora de SS.SS. de 

l’Ajuntament (Eva Corton) en relació a les famílies en risc d’exclusió social i 

aquelles que sol·liciten ajuda per beques i que porten a terme un pla 

d’actuació conjunt. 

 

- Valoració de les reunions. 

Les reunions de les mestres d’AD han estat centrades en el seguiment dels 

alumnes i aportació de cada una de nosaltres. Aquestes reunions han estat 

molt necessàries per a prendre decisions respecte les properes actuacions. 

 

Seria recomanable que les coordinacions fossin d’una hora, ja que encara 

que nosaltres treballem mitja jornada coordinem tots els alumnes. Aquesta 

mitja hora resulta insuficient ja que ens havíem de posar al dia de la 

informació que rebíem cadascuna i decidir les següents actuacions. 

Seria necessari establir més reunions conjuntes al llarg del curs amb totes les 

mestres d’AD per una bona coordinació i cohesió en la manera de treballar. 

 

Les reunions de CAD són molt necessàries per establir actuacions, 

coordinació amb els professionals i les famílies. 

 

- Coordinació amb els tutors/es. 

Al principi de curs es va fer una roda de reunions amb cada tutor/a per a 

posar-los al dia de l’alumnat amb NESE i determinar les actuacions, PSI i 

d’altres informacions familiars que calia tenir en compte per atendre’ls. Amb 

tots els tutors i tutores hi ha hagut bona comunicació i preocupació per a 

l’atenció de l’alumnat amb NESE.  

 

- Número de reunions. 

A principi de curs formalment i degut al confinament no s’ha pogut fer una 

altra cap a mitjans  de curs. Atès de la CAD final en la que es va parlar de tots 

els alumnes atesos o en observació.  

 

- Valoració de les reunions. 

La comunicació amb tots els tutors s’ha anat donant al llarg de tot el curs de 

manera informal amb la voluntat de donar la millor atenció a l’alumnat. 

Al 3r trimestre degut al confinament la coordinació amb les tutores ha estat 

telemàtica i continuada per tal d’adequar les propostes als alumnes amb 

NESE i donar un suport més personalitzat. 
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Caldria establir una sèrie de reunions més formals i organitzades al llarg del 

curs des de direcció per a asegurar que el seguiment s’està fent i els tutors i 

altres mestres tenen clar tant la intervenció com l’avaluació d’aquest alumnat 

que moltes vegades porta dubtes. Així com establir nous criteris i 

modificacions si cal. 

 

ALTRES: 

Cal organitzar des de principi de curs ( a principis d’octubre) les 

coordinacions d’AD amb les tutories per tal que quedi clar l'atenció que cal 

donar als alumnes NESE ( adaptacions, PSI, coordinació especialistes, acords 

pares, etc) I anar fent reunions periòdiques al llarg del curs. No deixar-ho per 

les avaluacions quan el temps és limitat i es parla de tots els alumnes. 

 

És necessari que les hores d’atenció de les MAD es programin a principi de 

curs a l’igual que es fa amb els reforços i especialitats  ja que si es deixa per 

l’últim a programar ja casi no queden hores per cobrir o són incompatibles 

amb altres mestres especialistes, o bé acabem 3 persones a dins l’aula. Tenint 

en compte que l’atenció de la mestra d’AD procura ser el més inclusiva 

possible, no cal contemplar que es treuran alumnes de l’aula de manera 

sistemàtica. 

 

Creiem que cal donar a l’Atenció a la Diversitat la importància que té en quan 

a l’atenció a la diversitat i als alumnes amb necessitats especials i no deixar la 

seva organització horària pel final de tot. 

 

A principi de curs és necessari passar-li a la referent de l’EAP el nostre 

calendari per tant d’anticipar els dilluns festius i fer els pertinents canvis per a 

no perdre tants dies d’atenció. Ja que molts festius cauen en dilluns i n’hi ha 

mesos que casi ni l’hem vist. 

 

9.Comissions  
9.1.Biblioteca 

La comissió de biblioteca s’encarrega de la dotació de nova bibliografia per 

la biblioteca del centre.  

Cada dia a l’hora del pati, s’ofereix préstec i un espai a la biblioteca on llegir, 

jugar amb jocs cooperatius, etc. 
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També s’ofereix un revister a tots els cursos tant d’infantil com de primària 

que canvia de classe cada mes. 

Amb el confinament, es va crear una biblioteca virtual on els i les alumnes 

podien fer recomanacions literàries, un espai amb els llibres més llegits de 

l’escola.  També es van crear llibres d’art amb els treballs artístics que 

enviaven els i les alumnes durant el confinament. Es van penjar llibres i 

revistes digitals, com la de Cavall Fort, l’Agus i els Monstres…. vídeos i curts 

sobre llibres. Per Sant Jordi des de l’escola es va crear una infografia 

recomanant novetats literàries. El Departament d’Educació ens van fer un 

reconeixement com a Biblioteca escolar activa. 

 

9.2.Comissió d’atenció a la diversitat (CAD) 

La CAD s’ha reunit tres cops al mes, els dilluns a les 10h que la referent de 

l’EAP, Meritxell Lleal, assisteix a l’escola. 

A la comissió, hi assisteixen la referent de l’EAP, la mestra d’Atenció a la 

Diversitat i la directora i la Cap d’estudis del centre. Es realitza el seguiment 

dels alumnes amb necessitats educatives especials amb els professionals a 

que assisteixen i les famílies. 

 

 

9.3.Comissió Social 

La comissió està formada pels membres de la CAD més la tècnica de Serveis 

Socials de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. S’han reunit un cop al trimestre. 

Es realitza el seguiment de l’alumnat amb necessitats educatives especials 

que presenta indicadors socials. 

 

9.4.Comissió de pati 

La comissió de pati està formada per la comunitat educativa (escola, famílies i 

ajuntament) 

L’objectiu de la comissió és de treballar conjuntament per tal de transformar 

el pati en un espai integrador, coeducatiu i més natural. 

 

Es va acordar que el cicle superior s’encarregaria de fer un treball de recerca 

de la vegetació autòctona del Maresme, ja que quedava pendent dotar de 

plantes, arbustos i/o arbres a la vora de la illa del pi del pati. Malauradament, 

el projecte va quedar aturat degut al confinament.  
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Pel curs 2020-21, s’activarà aquest projecte i s’intentarà realitzar algunes altres 

actuacions. 

 

9.5.Material 

L’organització de la comissió de material continua d’igual manera que el curs 

anterior. 

Hi ha tres responsables: infantil, cicle inicial i cicle mitjà-superior. 

Hi ha un calendari de material que l’equip docent ha de tenir en compte per 

tal de poder detectar les necessitats i realitzar la comanda de material. 

 

10.Coordinacions 
10.1. LIC   

OBJECTIUS 0 1 2 3 

Valoració del funcionament del cicle/grup de 
treball/comissió 

    

1.Suport individualitzat a l’alumnat nouvingut.   X  

2.Assessorament als/ a les tutors/es de l’alumnat 
nouvingut. 

 X   

3.Col·laboració en la revisió del Projecte Lingüístic 
de Centre. 

 X   

 

 
 

10.2. Informàtica 

OBJECTIUS 0 1 2 3 

Valoració del funcionament del cicle/grup de 

treball/comissió 

    

1.Elaboració Pla Tac. X    

2.Seguiment del funcionament del maquinari de 

l’escola. 

   X 

3.Compra de material informàtic/audiovisual.   X  

 

Punts forts 
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- S’ha pogut anar fent un seguiment setmanal del funcionament del 

maquinari de l’escola preguntant als/les responsables que utilitzaven si 

tenien incidències (ordinadors, pantalles, projectors, etc). 

 

Punts febles 

- Davant les circumstàncies del curs no s’ha pogut dur a terme 

l’elaboració del Pla Tac  

 

Propostes de millora 

- Començar i deixar fet el Pla Tac el curs vinent. 

 

10.3. Riscos Laborals  

OBJECTIUS 0 1 2 3 

Valoració del funcionament del cicle/grup de 

treball/comissió 

    

1.Realització del simulacre.    X 

2.Control del materials de les farmacioles del 

centre. 

  X  

3.Actualització del Pla d’Emergència.    X 

 

Punts forts 

La major part del claustre ja coneix el funcionament del simulacre 

d’emergència i se segueixen les indicacions que ja saben que hi són a les 

aules. Només cal informar al personal nou. 

 

Punts febles 

L’alarma no ha funcionat bé en els últims dos anys. Hem realitzat les 

pertinents demandes a l’Ajuntament per tal que es comuniquin amb l'empresa 

que haurà de fer el manteniment de les alarmes i que que vingui a revisar-les. 

El problema és que un cop s’ha activat l’alarma és molt difícil apagar-la. 

 

Propostes de millora 

Al principi de curs tornar a avisar a l’Ajuntament per tal que ens envïi algun 

tècnic de les alarmes per tal que les revisin. Caldrà que comprovi les alarmes 

de les tres plantes. 
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Caldrà revisar la coordinació econòmica que es va iniciar aquest curs amb 

l'empresa Fundesplai en relació a la vetlladora. Ens queda pendent 

l’enviament de l’Avaluació de centre, que ens van demanar i no vam trobar. 

 

11.Valoració d’educació infantil 
11.1.Reunió d’inici de curs 

CLASSE: Cicle Educació Infantil 

 

DESCRIPCIÓ: Reunió principi de curs. Es va fer conjunta de tot Educació 

Infantil. La estructura de la reunió va ser correcta, amb un recordatori al final 

de les coses que han de portar els nens i nenes. Estava gravat pels mateixos 

infants. 

 

VALORACIÓ: La durada estava pensada per menys d’una hora, però hi va 

haver moltes interrupcions pel  canvi d’organització del nostre cicle a partir 

d’aquest curs. Queixes d’alguna família per l’esmorzar fora de la taula, una 

demanda de fer la reunió en castellà de famílies que ja estaven a l’escola el 

curs passat, etc... 

Algunes famílies van marxar abans del vídeo per recollir nens i nenes a 

extraescolars i a la Llar d’infants. 

 

PROPOSTES DE MILLORA: Cal escurçar la reunió o fer-la d’una tirada i deixar 

les preguntes pel final, sense interrupcions. 

 

11.2.Activitats al centre 

ACTIVITAT:  TALLER D’ALIMENTACIÓ SALUDABLE “PREN FRUITA CADA DIA” 

CLASSE: NENS I NENES DE 5 ANYS 

 

DESCRIPCIÓ:  

Objectiu Fomentar el consum de fruita entre nens i nenes de P5. 

 

Continguts Identificar les diferents fruites i verdures. Informar sobre la 

necessitat de menjar diàriament fruita i verdura. Introduir, de manera 

elemental, els conceptes d’alimentació saludable i dieta equilibrada.  

 



20 

En finalitzar el taller es distribueix una Carmanyola + desplegable en el seu 

interior. La carmanyola pretén facilitar que els infants portin fruita per 

esmorzar a l’escola cada dia. El desplegable incorpora, un calendari 

estacional per conèixer les fruites de temporada, i informació sobre perquè 

les fruites són imprescindibles per a la salut i cal menjar-ne cada dia, i alhora 

també ofereix consells per animar als infants a menjar-ne.  

 

 

VALORACIÓ: Ës un taller que el fem cada curs. Interessant i motivadors pels 

nens i nenes. 

 

ACTIVITAT: Audició Musical 

DATA: 28 de Novembre 

CLASSE: Educació Infantil (es van fer dos grups) 

 

DESCRIPCIÓ: Una parella (familiars d’una família de l’escola), que es dedica al 

teatre i a la música, van venir a l’escola a fer-nos una sessió musical. Dins de 

l’activitat hi anava inclòs ritmes, melodies, intruments, cançó….)  

 

VALORACIÓ: Positiva, els nens i nenes van gaudir molt. El grup va saber cridar 

l’atenció del grup. Van tenir molt present, al llarg de l’actuació, els dos nens 

que tenim amb problemes de mobilitat.  

 

ES REPETEIX EL CURS VINENT: Si es torna a donar la possibilitat que tornin, 

estarem encantades. 

 

ACTIVITAT:  TEATRE “THE THREE LITTLE PIGS” de BLUE MANGO 

CLASSE: EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL 

 

DESCRIPCIÓ: Teatre totalment en anglès. Conte conegut per tots els nens i 

nenes. Amb diàleg i cançons. 

 

 

VALORACIÓ: Molt positiva. L’obra amb el vocabulari i la trama, s’havien 

treballat prèviament a l’escola. Molt interactiu, fent participar l’actriu, titelles i 

públic. Els ha agradat molt. Fàcil d’entendre i molt divertit.  
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ES REPETEIX EL CURS VINENT: Aquesta companyia de teatre es pot tornar a 

contractar, sense repetir l’obra. 

 

11.3.Espais, racons i tallers 

ACTIVITAT:   ESPAIS 

DATA: Curs 19/20 

CLASSE: Educació Infantil 

 

DESCRIPCIÓ:  

Espais: Naturalium, Minimons, Jugàlia, Calidoscopi i Atelier.  

Horari: 3 dies a la setmana (dilluns, dimarts i dimecres de 11.00h a 12.30h. 

VALORACIÓ: 

 

CALIDOSCOPI: aquest espai s’ha fet a l’aula de llum. la valoració és molt 

positiva. Els nens i nenes han estat relaxats i han participat lliurement en 

totes les propostes que se’ls ha ofert. la proposta d’art lliure ha sigut la més 

demanada junt amb les construccions imantades. 

 

MINIMONS: Aquest espai s’ha fet a la classe lila. La valoració és molt positiva, 

ja que els nens jugaven lliurement muntant les seves històries dins d’un 

ambient tranquil i relaxat.  

 

NATURALIUM: Aquest espai s’ha dut a terme a l’aula blava donat que té accés 

directe al pati i al sorral. La valoració és molt positiva, ja que es creava un 

clima de pau i calma en el grup i això feia que poguessin participar en les 

propostes que es feien de forma relaxada i molt conscient. Donat que durant 

la primavera hem estat confinats no hem pogut gaudir de l’espai Naturalium a 

l’exterior.  

 

JUGÀLIA: La valoració de l’espai de joc simbòlic és molt positiva. Es valora el 

fet que els nens i nenes puguin moure’s lliurement per l’espai escollint el racó 

de joc que desitgen i canviant quan ho necessiten. També ha funcionat molt 

bé la rotllana de cloenda per tornar a la calma i compartir experiències 

abans de finalitzar la sessió.  

 

PROPOSTES DE MILLORA: 

MINIMONS: Pel curs vinent es farà amb un material més desestructurat (peces 

soltes) per a fer minimons i en un espai dedicat exclusivament per l’ocasió. 
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NATURALIUM: Es proposa que l’any vinent es puguin iniciar ja les activitats a 

l’aire lliure al setembre aprofitant encara el bon temps. 

 

11.4.Reforços i desdoblaments 

ACTIVITAT:  DESDOBLAMENTS I REFORÇOS 

CLASSE: Cicle Educació Infantil 

 

DESCRIPCIÓ:  

● RACONS DE LLENGUA: 3 sessions a la semana amb dos persones dins 

l’aula amb tot el grup. 

 

● RACONS DE MATEMÀTIQUES: La tutora es queda amb 2/3 a la classe i 

la resta marxa a Música compartint activitats amb 1/3 i 1/3 dels altres 

dos grups. 

 

● PSICOMOTRICITAT: tot el grup amb la tutora i l’especialista. 

 

● MÚSICA: Una sessió hi va un grup format  per 1/3 de cada clase. I en 

una altra sessió hi va tot el grup amb la tutora. 

 

 

12.Valoració d’Educació Primària  
12.1.Reunió d’inici de curs 

ACTIVITAT: Reunió inici de curs 

CLASSE: Cicle Inicial 

 

DESCRIPCIÓ:  

 

Preparació prèvia:Els nens i nenes de la classe de primer vam fer un petit 

projecte- la descripción, on van preparar el seu dibuix i descripció perquè els 

pares i mares que vinguessin a la reunió endevinessin quin s el del seu fill-a. 

Els de segon van preparar un projecte-joc similar on hi havia un dibuix d’una 

activitat que els hi agradi fer en família i una frase explicativa. 

Es distribueixen a diferents llocs, classe de primer, classe de segon, vestíbul i 

aula de llum diferents materials i alguna creació de racons i-o tallers 

d’educació artística. 
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La primera part de la reunió es va fer conjunta primer i segon. A la classe de 

segon. De mestres hi havia les dues tutores, la Míriam i la Sandra. 

Vam passar PowerPoint explicatiu i després  torn de paraules.  

La segona part va continuar a l’espai classe on van fer els jocs, van veure 

materials,… I vam decidir els pares-mares delegats. 

 

PROPOSTES DE MILLORA: 

L’assistència de famílies de primer va ser dotze de catorze I la de segon 

quinze de vint-i-tres. 

La reunió en general va ser fluida i es va desenvolupar en un ambient 

agradable. Tot i que per diferents circumstàncies aquest curs s’havia 

posposat de la primera data que s’havia dit de fer-la i els pares de segon 

s’havien mostrat anteriorment inquiets. 

Van fer intervencions de caire pedagògic , com per exemple com s’organitzen 

els quatre grups dels racons, també quins alumnes aniran a SEP,… 

La segona part  de la reunió  els jocs els hi van agradar i després  s’anaven 

movent lliurement per la classe i els altres espais. També es van posar d’acord 

per les delegades  de curs. 

A segon va haver una intervenció d’una mare que estava dolguda perquè no 

volia que el seu fill anés a SEP, ja que va entendre que d’aquesta manera deia 

que se’l marcaria com un nen amb dificultats i que no ho era. 

 

ACTIVITAT: Reunió inici de curs 

CLASSE: 3r 

 

DESCRIPCIÓ:  

 

La reunió es desenvolupa amb normalitat. Les famílies participen de l’activitat 

preparada amb el missatge i el retrat fet per l’alumnat. 

També participen preguntant i fent aportacions durant el transcurs de la 

reunió. Algunes famílies deixen de manifest que qüestionen la línia 
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pedagògica de l’escola. (Fan referència al tema dels deures i a la modificació 

del pati escolar) 

 

 

ACTIVITAT: Reunió inici de curs 

DATA: 27/09/2019 

CLASSE: 4t 

 

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ: 

  

La reunió es desenvolupa amb normalitat. Els pares participen activament de 

l’activitat de les galetes i després troben el seu retrat i contesten al missatge. 

Hi assisteixen tots els pares excepte Matias, Adam i Jesús. 

 

ACTIVITAT: Reunió inici de curs 

DATA: 8/10/2019 

CLASSE: 5è I 6è 

 

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ: 

  

La valoració és positiva. Van realitzar una part inicial amb informacions 

diverses, tutories, mestres especialistes, reforços, horaris, etc. Vam explicar 

algunes coses importants, com el tema de la puntualitat i el tema deures. Vam 

parlar una mica sobre el funcionament i la línia d’escola (projectes, projecte 

intercicle, mates manipulatives, l’expressió escrita, etc.) Les sortides i finalment 

el SEP. 

Després van realitzar unes activitats de racons. Els pares es van divertir força. 

Vam passar una petita enquesta sobre com s’havien sentit fent les activitats , 

sobre el què pensaven dels canvis metodològics, i que valoressin la reunió de 

l’1 al 10. A cinquè la mitjana és un 9.  

Pel que fa l’assistència de cinquè, van venir 17 de 27 famílies. Van faltar els 

pares de: la Suri, l’Erika, el Jordi, .la Karla, la Paula, la Laura, l’Eliza, l’Ayoub, 

l’Aritz i l’Estel Serrano. 

 

ACTIVITAT: Reunió inici de curs 

DATA: 8/10/2019 

CLASSE: 5è I 6è 
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DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ: 

La valoració és positiva. Van realitzar una part inicial amb informacions 

diverses, tutories, mestres especialistes, reforços, horaris, etc. Vam explicar 

algunes coses importants, com el tema de la puntualitat i el tema deures. Vam 

parlar una mica sobre el funcionament i la línia d’escola (projectes, projecte 

intercicle, mates manipulatives, l’expressió escrita, etc.) Les sortides i finalment 

el SEP. 

Després van realitzar unes activitats de racons. Els pares es van divertir força. 

Vam passar una petita enquesta sobre com s’havien sentit fent les activitats , 

sobre el què pensaven dels canvis metodològics, i que valoressin la reunió de 

l’1 al 10. A sisè la mitjana és un 8. 

Pel que fa l’assistència de sisè van venir 16 de 20 famílies. Van faltar els pares 

del Mario, del Ferran, de la Mireia i del Franco. 

 

12.2.Activitats al centre 

ACTIVITAT: Taller de teatre Rosa Gàmiz 

DATA: 12/12/2019 

CLASSE: Cicle Inicial 

 

DESCRIPCIÓ:  

Activitat de teatre molt bonica i emotiva, a càrrec de l’actriu Rosa Gámiz. 

 

VALORACIÓ: 

L’alumnat s’ha mostrat atent i motivat i s’ha valorat molt positivament. 

Espectacle senzill i de qualitat. 

 

PROPOSTES DE MILLORA: 

Cap. 

 

ES REPETEIX EL CURS VINENT: Al ser una activitat de cicle es podria repetir 

cada dos cursos, ja que així l’alumnat no repeteix l’activitat.  

 

ACTIVITAT:  Taller teatre Rosa Gàmiz  

DATA: 12 -12-19 

CLASSE: Segon 

 

DESCRIPCIÓ: Taller de teatre per part de l’actriu Rosa Gàmiz. Primer va 

explicar com es el teatre, quines persones hi treballen… Tot seguit va explicar 
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la història de “Cyrano de Bergerac” tot interpretant els diferents personatges, 

i per acabar va treure una maleta plena de disfresses i els nens vam poder 

disfressar-se i interpretar diferents papers.  

 

VALORACIÓ: Positiva, el fet de poder veure a una professional d’una manera 

tant propera explicant la seva experiència i compartint amb els nens/es el seu 

mon laboral.  

 

PROPOSTES DE MILLORA: Per les peculiaritats del grup i de l’activitat final, 

poder estar dos persones a l’aula per controlar els alumnes.  

 

ES REPETEIX EL CURS VINENT: Si és possible si.  

 

ACTIVITAT:  Taller “Vigila amb el sol solet “ 

DATA: 29 d’octubre de 2019 

CLASSE: Segon 

 

DESCRIPCIÓ: Taller de la Diputació de Barcelona “Vigila amb el sol solet”. Un 

científic explica els beneficis i perjudicis dels raigs solars i tot un seguit de 

recomanacions sobre com protegir del sol als infants, i, d'aquesta manera 

poder aprofitar els seus beneficis i evitar els riscos derivats d'una exposició 

excessiva, tot a partir d’activitats molt dinàmiques on els alumnes van poder 

participar activament. Finalment van confeccionar una pulsera on podien 

controlar quin nivell de rajos ultraviolats son els que els hi estaven donant.  

 

VALORACIÓ: Molt positiva, el noi que va fer l’activitat s’expressava i va fer unes 

activitats molt properes per als nens/es i els hi van resultar molt amenes , a la 

vegada que educatives. Els materials i recursos emprats també molt adients.  

 

ES REPETEIX EL CURS VINENT: Si és possible, sí.  

 

ACTIVITAT: TALLER DESBROSSA’M 

DATA: 15/10/2019 

CLASSE:4t 

 

DESCRIPCIÓ:  

Taller manipulatiu, a la biblioteca del poble (Can Milans), sobre la poesia de 

Joan Brossa. Hi havia tres racons i els alumnes podien fer les activitats que 
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volien, lliurement, amb el material que hi havia sobre les taules. Poesia visual i 

literària. 

 

VALORACIÓ:  

Els ha engrescat molt. El material era molt adient. Bona organització.  

 

PROPOSTES DE MILLORA:  

Avisar que els alumnes portin bata. Recordar els nens que portin el carnet de 

biblioteca. 

 

ES REPETEIX EL CURS VINENT: 

Es pot repetir amb un altre grup. 

 

ACTIVITAT: Taller Alimentació Saludable Diputació 

DATA: 11/11/2019 

CLASSE:4t 

 

DESCRIPCIÓ:  

Una formadora ha realitzat una activitat sobre alimentació saludable.  

Ha presentat la piràmide de l’alimentació amb un material molt vistós. Ha 

repassat amb els alumnes els conceptes bàsics, que ja havien treballat a 

l’aula prèviament i després ha anat parlant de les racions diàries.  

Per acabar ha repartit aliments de joguina i els alumnes i els alumnes els han 

hagut de classificar depenent el tipus d’aliments que eren (reguladors, 

constructors,...) 

 

VALORACIÓ:  

Els ha engrescat molt. El material era molt adient. Bona organització.  

 

PROPOSTES DE MILLORA:  

Amb una hora, i més la de després del pati queda una mica just. Els alumnes 

haurien pogut participar/preguntar més amb mitja horeta més.  

 

ES REPETEIX EL CURS VINENT: 

Es pot repetir amb un altre grup. 

 

ACTIVITAT:  TEATRE “THE THREE LITTLE PIGS” de BLUE MANGO 

CLASSE: EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL 
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DESCRIPCIÓ: Teatre totalment en anglès. Conte conegut per tots els nens i 

nenes. Amb diàleg i cançons. 

 

VALORACIÓ: Molt positiva. L’obra amb el vocabulari i la trama, s’havien 

treballat prèviament a l’escola. Molt interactiu, fent participar  actriu, titelles i 

públic. Els ha agradat molt. Fàcil d’entendre i molt divertit.  

 

ES REPETEIX EL CURS VINENT: Aquesta companyia de teatre es pot tornar a 

contractar, sense repetir l’obra. 

 

ACTIVITAT:  Taller monstruós 

CLASSE:4t 

 

DESCRIPCIÓ: Taller on l’escriptor Jaume Copons i la il·lustradora Liliana 

Fortuny expliquen als alumnes la seva feina i fan una demostració creant 

entre tots uns personatges i l’inici del fil conductor d’una història. 

 

VALORACIÓ: Es valora molt positivament, als alumnes els hi agrada molt 

comptar amb la presència  

 

ES REPETEIX EL CURS VINENT: en un altre grup 

 

ACTIVITAT: TALLER TRUITES 

DATA: 20/02/2020 

CLASSE: 6è  

 

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ: 

La valoració és molt positiva. Els nens i nenes van conèixer l’espai jove, les 

activitats que poden realitzar allà, els horaris, els serveis, als tècnics, etc.  

Van realitzar unes truites en grup. Cada grup disposava dels seus aliments i 

estris necessaris. 

Tot i que tota l’estona saltava la llum del fogons, per algun problema tècnic, 

finalment, van aconseguir fer les truites. 

 

PROPOSTES DE MILLORA: 

Cal tenir en compte que amb els ganivets no eren molt hàbils i que potser 

estaria bé tenir alguns peladors.  



29 

 

ES REPETEIX EL CURS VINENT: Sí.  

 

ACTIVITAT: SUDANSA 

DATA: 5,7 i 10 de febrer 

CLASSE: Cicle Superior 

 

DESCRIPCIÓ:  

És una activitat dirigida a les escoles que ens va oferir des del Departament. 

Durant 3 sessions va venir una tècnica externa, que formava part d’un grup 

de coreografs i ballarins. Ella dirigia l’activitat i els nens i nenes van gaudir 

fent-la, van ballar, van jugar i van experimentar amb 

el seu cos. 

 

VALORACIÓ: 

Valoració positiva de l’activitat, tot i que la tècnica no era massa puntual.  

 

PROPOSTES DE MILLORA: 

L’espai necessari era el gimnàs, però, com que alguns dies estava ocupat, 

alguna de les 3 sessions la vam fer a la biblioteca. Caldria quadrar els horaris 

tenint en compte els espais disponibles. 

 

ES REPETEIX EL CURS VINENT:  

És una activitat que es podria repetir cada dos cursos ja que s’ofereix a cicle 

superior i, els de 5è la repetirien. 

 

12.3.Desdoblaments i reforços 

ACTIVITAT:  DESDOBLAMENTS I REFORÇOS  

 CLASSE: 1r 

MESTRES: Elisenda, Laia i Raül 

 

DESCRIPCIÓ:  

 

Desdoblaments 

Hem fet només l’activitat d’hort que es pugui considerar com desdoblament.  

Mestres: Laia i tutora. 

Tutora: activitats d’hort i-plantes fora de l’aula. 

Laia : activitats de medi dins l’aula.  
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Alguna activitat en concret la fèiem amb tot el grup le dues mestres. 

 

Reforç 

L’Elisenda feia una sessió setmanal de càlcul mental en anglès i càlcul ràpid i 

la tutora feia reforç de mates amb un o dos alumnes fora de l’aula. 

 

Raül, una sessió setmanal de reforç de català dins aula. Feia lectoescriptura 

sistemàtica. la tutora feia lectura individualitzada fora de l’aula o fèiem el 

mateix treball dins aula. 

 

Laia una sessió reforç de llengua catalana dins l’aula. 

 

VALORACIÓ: 

El grup de primer és molt poc nombrós per això hem fet més reforços que 

desdoblaments. 

Els reforços i els desdoblaments han estat molt profitosos, encara que el grup 

fos poc nombrós hi havia un alumne amb moltes dificultats en els 

aprenentatges que s’ha beneficiat molt d’aquesta organització a l’igual que 

tots en general ja que ha permès un ensenyament més individualitzat. 

 

PROPOSTES DE MILLORA:  

Al ser un grup poc nombrós, és més profitós fer un reforç dins l’aula que un 

desdoblament. 

 

ACTIVITAT: Reforços i desdoblaments. 

ÀREA: Educació en valors i matemàtiques. 

 

MESTRES: Míriam, Maria, Laia, Elisenda, Amaya 

DATA: Tot el curs 

CLASSE: 2n 

 

DESCRIPCIÓ:  

Maria: Hort (desdoblament), castellà (desdoblament) 

Laia: Resolució de problemes (desdoblament), Castellà (desdoblament) 

Elisenda: Quinzet en anglès (desdoblament) 

Amaya: Projecte de medi (reforç dins l’aula) 
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VALORACIÓ: 

Tenint en compte les dificultats de conducta i de cohesió de grup, considerem 

que la intervenció de dues mestres dins l’aula és molt favorable per gestionar 

conflictes i mantenir la continuïtat de les activitats d’aprenentatge.  

 

Els desdoblaments afavoreixen un clima més relaxat i permeten intervenir a 

nivell individual fent participar tots els nens/es. D’una banda, es redueixen el 

nombre de conflictes i la interacció entre ells però si hi ha un conflicte, la 

mestra ha de deixar el grup per atendre aquell nen/a que distorsiona o 

presenta un conflicte. 

 

 

Míriam: Educació emocional (reforç dins l’aula) 

La MAD2 proposa dinàmiques d’educació emocional i mentrestant la tutora fa 

tutories individualitzades amb l’alumnat. Valorem positivament aquest reforç 

ja que podem intervenir tant a nivell de cohesió de grup com a nivell 

individual, gestionant tant emocions i conducta com resolució de conflictes. 

 

ES REPETEIX EL CURS VINENT: 

En aquest grup, sempre que es pugui, prioritzem la intervenció de dues 

mestres dins l’aula. 

 

ACTIVITAT:  DESDOBLAMENTS I REFORÇOS  

 CLASSE: 3r 

 

DESCRIPCIÓ:  

Reforç de català: Expressió escrita 

Mestres: Amàlia - Amaya - Raül 

 

Els dilluns de 9 a 10 h hem comptat amb l’Amàlia a l’hora d’expressió escrita. 

Es valora molt positivament el fet que hi hagi dues mestres a l’aula a l’hora de 

treballar el text escrit. 

A més el coneixement de l’Amàlia sobre el tema i sobre els materials a 

treballar faciliten molt la feina. 

 

SEP de llengua catalana. 

                                                
2
 MAD: mestra d’atenció a la diversitat 
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Els dilluns de 10 a 11 h, l’Amaya ha estat fent el SEP de llengua catalana a l’aula 

de tercer. Normalment es feien 3 grups de treball: 1 grup més autònom i 2 

grups atesos pels 2 mestres, amb tasques diferenciades i rotatives. Al final de 

cada ronda, tots els grups havien realitzat les mateixes activitats i els 

mateixos continguts. 

 

VALORACIÓ: 

Es valora molt positivament ja que s’ha realitzat un treball més individualitzat 

amb aquests alumnes del que s’estava treballat a classe. 

 

PROPOSTES DE MILLORA: Mantenir, si és possible, els mateixos reforços i 

desdoblaments. 

 

 

ACTIVITAT:  DESDOBLAMENTS I REFORÇOS  

 CLASSE: 3r 

 

DESCRIPCIÓ:  

Reforç de matemàtiques 

Mestres: Amaya - Raül 

 

SEP matemàtiques 

Els dilluns de 10 a 11 h, l’Amaya ha estat fent el SEP de matemàtiques a l’aula de 

tercer. Normalment es feien 3 grups de treball: 1 grup més autònom i 2 grups 

atesos pels 2 mestres, amb tasques diferenciades i rotatives. Al final de cada 

ronda, tots els grups havien realitzat les mateixes activitats i els mateixos 

continguts. 

 

VALORACIÓ: 

Es valora molt positivament ja que s’ha realitzat un treball més individualitzat 

amb aquests alumnes del que s’estava treballat a classe. 

 

PROPOSTES DE MILLORA: Mantenir, si és possible, els mateixos reforços i 

desdoblaments. 

 

ACTIVITAT:  DESDOBLAMENTS I REFORÇOS  

CLASSE: 4t 
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DESCRIPCIÓ:  

Reforç de català: Expressió escrita 

Mestres: Amàlia - Amaya  

 

Els dilluns d’11’30 a 12’30 hem comptat amb l’Amàlia a l’hora de text. 

 

VALORACIÓ: 

Es valora molt positivament el fet que hi hagi dues mestres a l’aula a l’hora de 

treballar el text escrit. 

A més el coneixement de l’Amàlia sobre el tema i sobre els materials a 

treballar faciliten molt la feina. 

PROPOSTES DE MILLORA:  

Mantenir, si és possible, els mateixos reforços i desdoblaments. 

 

ACTIVITAT:  DESDOBLAMENTS I REFORÇOS  

 CLASSE: 4t 

 

DESCRIPCIÓ:  

Reforç de català: Expressió escrita 

Mestres: Amàlia - Amaya  

 

Els dilluns d’11’30 a 12’30 hem comptat amb l’Amàlia a l’hora de text. 

 

VALORACIÓ: 

Es valora molt positivament el fet que hi hagi dues mestres a l’aula a l’hora de 

treballar el text escrit. 

A més el coneixement de l’Amàlia sobre el tema i sobre els materials a 

treballar faciliten molt la feina. 

 

PROPOSTES DE MILLORA:  

Mantenir, si és possible, els mateixos reforços i desdoblaments. 

 

ACTIVITAT:  DESDOBLAMENTS I REFORÇOS  

CLASSE: 4t 

 

DESCRIPCIÓ:  

Reforç matemàtiques 

Mestres: Amaya - Raül 
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Els dimecres i divendres de 9 a 10 es portava terme un desdoblament de 

matemàtiques amb en Raül. 

 

VALORACIÓ: 

Es valora molt positivament ja que per poder treballar manipulativament és 

convenient tenir menys alumnes i el desdoblament del grup ho ha permès. 

 

PROPOSTES DE MILLORA:  

Mantenir, si és possible, els mateixos reforços i desdoblaments. 

 

ACTIVITAT:  DESDOBLAMENTS I REFORÇOS  

CLASSE: 5è 

 

DESCRIPCIÓ:  

Reforç de català: Expressió escrita 

Mestres: Amaya - Anna 

 

Els dilluns de 15 a 16:30 teníem la idea de fer uns racons de català a cicle 

superior. Per aquest motiu, comptàvem amb el suport de l’Amaya. La idea era 

començar-los al 2n trimestre ja que durant el primer volíem observar bé 

l’alumnat per tal de fer els grups i treballar i repassar diferents aspectes de la 

llengua. També volíem acabar d’enllestir i revisar la programació de racons.   

 

Al ser 5è un grup més nombrós, vaig comptar jo sempre amb l’ajuda de 

l’Amaya. Jo marxava amb els alumnes de SEP i l’Amaya es quedava amb la 

resta d’alumnes. Al llarg del curs, es va incorporar la Lina, una alumna 

nouvinguda del Marroc.  

 

A partir d’aquell dia, aquesta sessió la vàrem dedicar a fer un suport 

individual a la Lina de català. 

 

VALORACIÓ: 

Valoro molt positivament les sessions on he tingut algun tipus de reforç ja que 

això ha permès treballar de manera més relaxada, exhaustiva i respectant els 

diferents ritmes d’aprenentatges.  
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També valoro positivament el reforç intensiu de català que es va poder fer a 

la Lina. 

 

PROPOSTES DE MILLORA:  

Poder comptar amb més hores LIC (o amb una aula d’acollida) i així no perdre 

aquestes hores de reforços amb tot el grup classe. 

 

ACTIVITAT:  DESDOBLAMENTS I REFORÇOS  

CLASSE: 5è 

 

DESCRIPCIÓ:  

Reforç de català: Expressió escrita 

Mestres: Amàlia - Anna 

 

Els divendres de 10:00 a 11:00 teníem expressió escrita amb el suport de 

l’Amàlia.  

 

Al ser un grup tan nombrós, des de principi de curs vàrem decidir desdoblar 

el grup en comptes d’estar les dues a l’aula, ja que per molt que dues mestres 

puguem ajudar a més alumnes, hi havia molt de soroll i costava que l’alumnat 

es concentrés.  

 

VALORACIÓ: 

Es valora positivament el funcionament de la carpeta groga nova. Permet que 

els nens i nenes amb diferents ritmes de treball puguin realitzar més textos. A 

més, els materials faciliten molt la feina, ja que en el carpesà trobes petits 

dossiers separats per tipologies amb exemples, la planificació i les bastides. 

 

PROPOSTES DE MILLORA:  

Un aspecte a tenir en compte és la necessitat de tenir més còpies a l’aula, ja 

que els nens i nenes trien lliurement quin text volen fer i no pots preveure què 

necessitaràs. 

 

ACTIVITAT:  DESDOBLAMENTS I REFORÇOS  

 CLASSE: 5è 

 

DESCRIPCIÓ:  
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Reforç matemàtiques 

Mestres: Karma- Anna 

 

Els divendres de 15 a 16:30 teníem la idea de fer uns racons de matemàtiques a 

cicle superior. Per aquest motiu, comptàvem amb el suport de la Karma. La 

idea era començar-los al 2n trimestre ja que durant el primer volíem observar 

bé l’alumnat per tal de fer els grups i treballar i repassar diferents aspectes 

de les matemàtiques. També volíem acabar d’enllestir la programació de 

racons.   

 

Al ser 5è un grup més nombrós, vaig comptar jo sempre amb l’ajuda de la 

Karma. Jo marxava amb els alumnes de SEP i la Karma es quedava amb la 

resta d’alumnes. Al llarg del curs, es va incorporar la Lina, una alumna 

nouvinguda del Marroc.  

 

A partir d’aquell dia, aquesta sessió la vàrem dedicar a fer un suport 

individual a la Lina de català. 

 

VALORACIÓ: 

Valoro molt positivament les sessions on he tingut algun tipus de reforç ja que 

això ha permès treballar de manera més relaxada, exhaustiva i respectant els 

diferents ritmes d’aprenentatges.  

 

També valoro positivament el reforç intensiu de català que es va poder fer a 

la Lina.  

 

 

PROPOSTES DE MILLORA:  

Poder comptar amb més hores LIC (o amb una aula d’acollida) i així no perdre 

aquestes hores de reforços amb tot el grup classe. 

 

ACTIVITAT:  DESDOBLAMENTS I REFORÇOS  

CLASSE: 6è 

 

DESCRIPCIÓ:  

Reforç de català: Expressió escrita 

Mestres: Amàlia - Nadia 
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Els divendres de 9:00 a 10:00 teníem expressió escrita amb el suport de 

l’Amàlia.  

 

VALORACIÓ: 

Es valora positivament el funcionament de la carpeta groga nova. Permet que 

els nens i nenes amb diferents ritmes de treball puguin realitzar més textos. A 

més, els materials faciliten molt la feina, ja que a la carpeta trobes petits 

dossiers separats per tipologies amb exemples, la planificació i les bastides. 

 

PROPOSTES DE MILLORA:  

Un aspecte a tenir en compte és la necessitat de tenir més còpies a l’aula, ja 

que els nens i nenes trien lliurement quin text volen fer i no pots preveure què 

necessitaràs. 

 

ACTIVITAT:  DESDOBLAMENTS I REFORÇOS  

 CLASSE: 6è 

 

DESCRIPCIÓ:  

Reforç matemàtiques 

Mestres: Nadia- Anna 

 

Els dimecres de 10 a 11 es portava a terme un desdoblament de matemàtiques 

amb l’Anna. Alguna sessió hem estat juntes a l’aula, però, molt puntualment.   

Normalment l’Anna s’emportava als alumnes de SEP per treballar la resolució 

de problemes en petit grup. 

 

VALORACIÓ: 

Ha funcionat molt bé i els nens/es feien la demanda de poder anar a treballar 

amb ella. D’aquesta manera podien reforçar continguts i resoldre dubtes de 

manera més individualitzada. 

 

PROPOSTES DE MILLORA:  

Poder seguir comptant amb hores de reforç i desdoblament. 

 

 

 

13.Activitats de l’àmbit escolar de caràcter especial 
13.1. Pla d’emergència 
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La informació es troba dins de l’apartat….Riscos Laborals. 

13.2. Hort 

El grup de 1r es va encarregar de treballar a l’hort fent totes les actuacions 

necessàries (plantar, manteniment, presentació, etc.) 

13.3. Educació física al Poliesportiu de Caldes d’Estrac 

Durant el primer i part del segon trimestre, es va realitzar l’Educació Física del 

Cicle Mitjà i Cicle Superior en horari de tarda acompanyant la tutora del curs 

al mestre d’Educació Física. L’activitat es va dur a terme sense cap incidència 

a destacar. 

13.4. Activitat de piscina a 1r de primària 

Com cada curs, el grup de Primer de Primària realitza un curs de piscina. 

Degut als desperfectes causats pel temporal Glòria i posteriorment el 

confinament, només van poder gaudir de dos mesos de piscina. 

 

13.5. Sortides i colònies 

No es van poder realitzar totes les sortides ni les colònies a primària, Camp 

d’aprenentatge a cinquè ni el Viatge de fi de curs de sisè que estaven 

programades pel tercer trimestre. 

 
Ed. Infantil 
ACTIVITAT: Visita a la Biblioteca de Caldes 

DATA: 19 i  26 de febrer,  i 4 de març del 2020. 

CLASSE: Les tres classes d’Educació Infantil, un dia per classe. 

 

DESCRIPCIÓ: Ja portem molt anys baixant a la biblioteca del poble, on la 

Tamara ens explica un conte, ens ensenya com funciona la biblioteca I 

després els nens I nenes poden gaudir de la seva zona de la biblioteca. 

Aquest curs, ella està de baixa I té una persona que la substitueix. 

L’estructura de la visita ha estat més o menys la mateixa. 

 

VALORACIÓ: En general l’organització ha estat fluixa.L’explicació del conte ha 

millorat amb el pas de les sessions. Era poc vistós i alguns nens i nenes es 

distraient. De totes maneres la persona que ens ha acompanyat hi ha posat 

tota l’energia. 

 

PROPOSTES DE MILLORA: Suposem que el curs vinent tot anirà millor. 
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ES REPETEIX EL CURS VINENT: ens agrada molt aquesta activitat. Esperem el 

curs vinent ens la tornin a oferir. 

 

ACTIVITAT: Anar a comprar al mercat de Caldetes fruits de la tardor. 

DATA: 13 novembre 2019 

CLASSE: Educació Infantil  

 

DESCRIPCIÓ:  

Hem baixat les tres classes, però al mercat hi hem anat per separat. El punt 

de trobada era a Can Muntanyà, on els nens I nenes han esmorzat I jugat una 

bona estona. Amb el que comprem farem un tastet a la classe. 

 

VALORACIÓ: Alguns grups s’han portat millor que altres. També n’hi havia que 

es notava el treball previ fet a l’aula. L’estona d’esbarjo molt tranquila.  

La pujada es fa molt lenta I feixuga. 

 

PROPOSTES DE MILLORA: prepara millor l’activitat I marcar les normes de 

comportament. 

 

ES REPETEIX EL CURS VINENT: amb les millores, ens agradaria fer-la el curs 

vinent. 

 

Cicle Inicial 

SORTIDA: Can Parcala (Cabrera) 

DATA: 5/03/2020 

CLASSE: 1r 

 

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ:  

La valoració de la sortida és molt bona. 

La vam fer com a cloenda del projecte del nom de la classe “LES ABELLES”. 

El lloc és fantàstic, els encarregats de fer les activitats també a l’igual que les 

activitats.  

No només tens l’oportunitat de veure i tocar ruscos sinó que entens les 

abelles i es treballa des del respecte pel medi ambient en general.  

 

 

PROPOSTES DE MILLORA: 
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Nosaltres vam estar tot el dia (vam dinar allà a un entorn molt adient, espai 

per córrer i jugar)  si es torna a fer també podria ser una sortida de mig dia. 

 

ES REPETEIX EL CURS VINENT: 

S’aconsella fer aquesta sortida un altre cop amb un altre grup quan estigui 

relacionada amb algun projecte treballat. 

 

SORTIDA: Liceu – Músics de Bremen 

DATA: 31/01/2020 

CLASSE: Cicle Inicial 

 

DESCRIPCIÓ:  

                                                                                                   

                                                                                                   

de dansa amb titelles a partir del conte infantil dels                                        

                                                                                                  

                                             

 

VALORACIÓ: 

Valorem la sortida molt positiva, als nens i nenes els hi va agradar molt visitar 

el liceu i veure l’espectacle, havien treballat prèviament el conte amb les 

tutores i a l’aula de música havien treballat la cançó, l’espectacle i la història 

de l’edifici del Liceu.  

Després de l’espectacle ens va recollir l’autocar i varem anar a dinar a 

Montjuïc, en una esplanada amb taules de picnics i lavabos, molt encertat el 

lloc. Es contempla repetir el lloc per dinar si es va a Barcelona amb autocar. 

L’excursió va anar molt bé i no hi va haver cap contratemps, el comportament 

dels alumnes va ser bo i vàrem gaudir de la sortida. 

 

 

PROPOSTES DE MILLORA: 

Cap. 

 

ES REPETEIX EL CURS VINENT: Sempre que sigui una altra obra de teatre sí. 

Poder anar al Liceu és un privilegi i, els nens i nenes gaudeixen molt de la 

sortida. 
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Cicle mitjà 

SORTIDA: Basuraleza 

DATA: 24/09/2019 

CLASSE: Cicle Mitjà 

 

DESCRIPCIÓ: Conscienciació medioambiental 

Després d’una xerrada inicial sobre els tipus de residus que podem trobar a 

la platja els alumnes per grups van fer una batuda de recollida de brossa. 

Finalment va haver-hi un moment per a la reflexió, es va fer la recollida 

selectiva i es va fer una activitat simbòlica de conscienciació (escultura d’una 

onada feta amb residus). 

 

VALORACIÓ: 

Valoració positiva de l’activitat, els alumnes van participar de forma activa i 

positiva durant tota l’activitat i van captar el missatge d’una forma clara. 

 

PROPOSTES DE MILLORA: 

Les bosses de brossa eren de plàstic i els mateixos alumnes van fer aquesta 

puntualització. Caldria una bossa d’un altre material. 

 

ES REPETEIX EL CURS VINENT: No perquè és una activitat puntual d’aquest 

curs. 

 

 

SORTIDA: CRAM 

DATA: 28/11/2019 

CLASSE:3r i 4t 

 

DESCRIPCIÓ:  

Es realitza una sortida en autocar al Centre de Recuperació d’Animals Marins 

al Prat de Llobregat. 

Es realitza una visita guiada al centre i un taller anomenat “Un dofí a la platja” 

amb els següents objectius: 

● Conèixer el funcionament del Centre de Recuperació d’Animals Marins. 

● Observar directament els éssers vius que estan al CRAM. 

● Reflexionar sobre les accions individuals que podem fer per preservar el 

medi marí. 
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● Conèixer el món dels dofins com a éssers vius i la seva relació amb el 

medi. 

● Analitzar, de forma cooperativa, un problema ambiental, identificant les 

causes i proposant possibles solucions. 

● Reflexionar sobre algunes actuacions de protecció del medi marí. 

  

VALORACIÓ:  

Es valora la visita molt positivament. 

Tant la visita com el taller estan molt adequats a l’edat i els alumnes es 

mostren motivats i interessats.  

La única pega és que no es pot esmorzar i dinar allà, és important tenir ben 

quadrat amb el xofer parar abans d’arribar al parc a esmorzar i després de 

l’activitat tornar al parc a dinar. S’hi ha d’anar amb autocar. 

 

PROPOSTES DE MILLORA:  

Cap 

 

ES REPETEIX EL CURS VINENT: 

Es pot repetir d’aquí dos cursos si es fa en cicle. 

 

 

Cicle superior 

SORTIDA: Basuraleza 

DATA: 25/09/2019 

CLASSE: Cicle Superior 

 

DESCRIPCIÓ:  

Conscienciació mediambiental 

L’activitat consistia en una xerrada inicial sobre els tipus de residus que 

podem trobar a la platja. Posteriorment, els alumnes, per grups, van fer una 

batuda de recollida de brossa. 

Finalment va haver-hi un moment per a la reflexió, es va fer la recollida 

selectiva i es va fer una activitat simbòlica de conscienciació (escultura d’una 

onada feta amb residus). 

 

VALORACIÓ: 
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Valoració positiva de l’activitat, tot i que va faltar un dels monitors que és qui 

feia l’explicació prèvia de l’activitat. Tot i així, va anar molt bé i els nens i nenes 

van participar activament.  

 

 

PROPOSTES DE MILLORA: 

Les bosses de brossa eren de plàstic i els mateixos alumnes van fer aquesta 

puntualització. Caldria una bossa d’un altre material. 

 

ES REPETEIX EL CURS VINENT:  

 

L’activitat ens va anar molt bé ja que quedava perfectament amb l’eix/tema 

de l’escola d’aquest curs. Tot i així, creiem que és una molt bona activitat per 

tal de conscienciar l’alumnat. 

 

SORTIDA: «Anem al teatre» MUR 

DATA: 29/01/2020 

CLASSE: Cicle superior 

 

 

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ:  

Sortida valorada molt positivament, espectacle de qualitat que treballa els 

valors i dóna peu a bones reflexions. 

A partir d’un  mur fet amb cubs, alguna cosa es trenca i el mur s’esfondra. 

D’entre les restes, apareixen 12 persones que proven infinitud de maneres de 

reconstruir un nou món. Malgrat la inestabilitat dels cubs i els fracassos a 

què s’enfronten, els personatges s’esforcen per assolir el seu objectiu 

treballant de forma col·lectiva i amb un lema que els impulsa a seguir 

endavant: “Si caminem sols, anem més de pressa; si caminem junts, arribem 

més lluny”. 

Un espectacle visual, poètic i integrador que reflexiona sobre les limitacions 

físiques i mentals i la capacitat humana de sobreposar-s’hi. 

 

PROPOSTES DE MILLORA: 

Cap. 

 

SORTIDA: La Pedrera 

DATA: 11/02/2020 
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CLASSE: 6è  

 

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ: 

La valoració és molt positiva. És una sortida fixa que es realitza a 6è durant el 

segon trimestre.  

L’activitat realitzada és “operació gaudí”, una mena de scape room on els 

nens i nenes han d’anar buscant pistes per resoldre un enigma. La guia ho va 

explicar molt bé, amb paraules tècniques, però, adequades a l’edat dels 

nens/es. Després de l’activitat ens va fer una visita per tota la pedrera. Tot i 

que l’activitat dura quasi 4 hores, no es fa llarga.  

 

Cal destacar que els nens i nenes es van comportar genial durant tota la 

visita. Tant la Míriam com jo vam estar molt contentes.  

 

Per dinar vam buscar un parc proper, on van fer una estoneta d’esbarjo.  

 

PROPOSTES DE MILLORA: 

Cap. 

 

ES REPETEIX EL CURS VINENT: Sí. És una sortida que sempre es realitza a 6è 

ja que és un dels continguts que es treballa a Medi. És una sortida que 

agrada molt. 

 

ES REPETEIX EL CURS VINENT: Sempre que sigui una altra obra de teatre o 

una obra relacionada amb la música, sí. L’alumnat gaudeix molt dels 

espectacles teatrals i/o musicals. 

 

13.6. Festes 

Castanyada 

ACTIVITAT: LA CASTANYADA 

DATA: 30/31 OCTUBRE 2019 

CLASSE: Educació Infantil dins les activitats programades per tota l’escola. 

 

DESCRIPCIÓ: Dimecres  30 fem panellets tota l’escola. Els grans baixen a 

ajudar als més petits. 

Dijous 31: Activitat manual de fer paperines. i a la tarda,la festa amb les 

danses, panellets I castanyes. 
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VALORACIÓ: L’ajuda dels més grans cap als més petits,és molt positiva, tant 

pels uns com pels altres. 

Les paperines van ser una activitat adequada, creativa i a més molt funcional 

per guardar castanyes I panellets. 

No totes les famílies van portar les castanyes. En canvi els estris van ser més 

que suficients. 

La Festa, com sempre, va sortir molt bé. La recollida dels nens i nenes a la 

classe, va anar perfecte, i es va poder fer amb calma. 

 

PROPOSTES DE MILLORA: Res a afegir. 

 

 

ES REPETEIX EL CURS VINENT: Tota la festa com la tenim estructurada, anant 

afegint les millores que calgui. 

FESTA: Castanyada 

DATA: 30/31 d’octubre 

CLASSE: Tot primària 

 

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ: 

Aquest curs s’han repartit tasques per preparar la festa de la castanyada i la 

feina ha anat més fluida. 

Dues mestres s’han encarregat de comprar tot el material per l'elaboració 

dels panellets, altres dues de preparar els grups de la gimcana, altres de 

preparar el material dels jocs i entre tot el cicle de primària hem preparat la 

gimcana i l’organització. 

Hem introduït un nou panellet amb «pepites de xocolata» però s’ha fet curt, 

per propera castanyada es necessiten 6 sobres, 3 per classe. 

També cal especificar mida de safates de forn perquè algunes aules les 

safates eren molt petites. 

Proposem retornar a la figura de la castanyera i que l’ampa ens torri al pati 

les castanyes amb un bidó. 

Els ingredients a part de les «pepites de xocolata»ha estat correcte. 

 

Es valora molt positivament poder alternar aquesta atenció dintre i fora de 

l’aula ordinària en funció de les necessitats d’aquell moment. 

 

El canvi de mestra va ser molt ben entès i acceptat per part de l’alumnat. 
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PROPOSTES DE MILLORA: 

Per al curs vinent estaria bé cada aula tenir preparades paperines per les 

castanyes. 

Quan acabem el berenar millor pujar a les aules i marxar per cursos perquè 

la sortida no sigui caòtica. 

La gimcana a la platja va agradar molt als alumnes. Si es fa un joc amb 

mocador que sigui de tela. 

Els botiquins s’han de revisar abans de les sortides, faltaven estisores en 

aquest cas. 

Recordar que cal baixar una bossa gran per les deixalles. 

 

ES REPETEIX EL CURS VINENT: 

El curs vinent volem anar al bosc. Un any platja un any bosc. 

 

 

Nadal 

ACTIVITAT: NADAL 

DATA: DESEMBRE 2019 

CLASSE: Educació Infantil dins les activitats programades per tota l’escola. 

 

DESCRIPCIÓ:  

CONCERT. La setmana abans d’acabar el curs. 

FESTA: Hem fet la mateixa programació que el curs passat. Tió (per classes, 

els ha portat una baldufa a cadascú), esmorzar (coca i xocolata) i acabar 

d’obrir el Calendari d’Advent. 

ACTIVITATS AL LLARG DE LA SETMANA:  

Detall per l’arbre de l’ajuntament (un CD decorat amb paper de seda , 

uniposcas i vernís), S’ha anat fent dins de l’horari de l’entrada relaxada. 

La postal de Nadal amb el vers que s’han aprés, pintura verda amb bales I 

pompons brillants. 

Festa de Cap d’Any: es va fer el compte endarrera de les campanades. 

Anàvem vestits de festa i les famílies van participar molt, portant menjar típic 

de Nadal (polvorons, neules,….) 

 

VALORACIÓ: 
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CONCERT: valoració positiva de l’acomiadament de la directora abans de la 

cançó final. Es van adormir alguns nens I nenes dels més petits. Hauriem de 

tenir l’opció de donar-los a les families. 

FESTA: l’organització molt bé. Quan a l’esmorzar, la quantitat de coca era 

justa I potser als petits no cal posar tanta xocolata, millor que repeteixin. 

 

PROPOSTES DE MILLORA: 

En general no cal millorar res. 

 

 

 

FESTA: Nadal 

DATA: 18/19 de desembre 

CLASSE: Tot primària 

 

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ: 

Concert: assaig tempo molt bé, pujades i baixades, sense gaire espera, valorat 

positivament. 

Concert també es valora molt positiu, sobretot el fet de que la Natàlia faci la 

cloenda abans de la darrera cançó de 6è fa que el públic encara estigui 

assegut i no s’organitzi el caos dels altres anys. 

Els alumnes de 6è estaven dispersats dos minuts abans de començar el 

concert doncs estaven organitzant berenars. S’ha de deixar clar a les famílies 

que els alumnes han d’estar asseguts al lloc assignat i concentrats per iniciar 

el concert i que aquell dia els alumnes no s’encarreguen d’organitzar res fins 

acabat el concert. 

El concert va ser bonic i emotiu, es valora positivament. 

Dies abans els alumnes de 6è amb la tutora, la Karma i la mestra de música 

vàrem baixar a la residència d’avis a cantar nadales, es valora molt 

positivament també l’experiència. 

 

Tió i calendari d’advent: molt ben organitzat. Van anar ben coordinats el cicle 

d’infantil i inicial. 

La xocolatada també va estar molt ben organitzada però va faltar coca i 

xocolata, es va fer curt. 

L’amic invisible en general va anar molt bé, el fet de donar idees prèviament i 

posar data límit per portar regalet es valora positivament. 
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Carnestoltes 

ACTIVITAT: CARNESTOLTES 

DATA: FEBRER 2020 

CLASSE: Educació Infantil dins les activitats programades per tota l’escola. 

 

DESCRIPCIÓ:  

Aquest curs toca fer Rua de Carnestoltes. Hem confeccionat la disfressa amb 

temàtica del mar (com el nom de les classes, Cavallets de mar, Balenes I 

Tortugues). Molts dels detalls els han fet en horari d’Entrada Relaxada i 

Espais. 

Dijous Gras: com estàvem sols a l’escola, hem aprofitat per fer petits tallers al 

pati, al llarg del matí, eren totalment lliure: 

Maquillatge: tenen material per fer-se el maquillatge que vulguin. Hi ha 

una mestra per ajudar-los. 

 Música: va sonant en un racó, per qui vulgui ballar, cantar o escoltar. 

Foto-maquillatge: a partir d’un foto seva Din A4, fer-se un maquillatge 

amb diferents materials (colors, retoladors, ….) 

 Màscara: hi ha diferents models que ells poden triar I decorar. 

I com sempre, esmorzar al pati. 

Rua: Baixada fina la plaça de l’Ajuntament, Can Muntanyà està amb obres. Allí 

fem coreografies referents a les nostres disfresses. 

L’Arribo, les consignes I el testament el van fer els nens I nenes de 6è. 

Dimecres tarda, es va fer l’enterrament de la Sardina amb testament per 

Carnestoltes. La Sardina la vam fer el dimarts a l’hora d’Espais (bricks per la 

part platejada i decorada amb uniposkas) 

La setmana següent va sortir la Vella Quaresma. (de cada cama li sortia un 

ingredient per fer la mona de Pasqua.  

 

VALORACIÓ: 
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Disfressa: molt lluïda, feta quasi tot pels nens I nenes. Senzilla i reutilitzat 

quasi tot. 

Tallers:  

 Maquillatge: cal que siguin més autònoms. La mestra no pot pintar a 

tants nens I nenes. 

 Música: han anat passant a estonetes. 

 Foto-maquillatge: no ha tingut massa èxit. 

Màscara: per un altra vegada, cal fer el pal o enganxar la goma a la 

màscara abans de decorar-la, per guanyar temps. 

En general caldria una persona més per estar vigilant als nens I nenes 

que no van als tallers. 

 

Rua:  

Música: Va fallar durant tota la baixada. Caldria haver-la provat abans. 

L’ajuntament s’hauria de fer responsable. 

Baixada Rua: La Policia Municipal ens va guiar pel al camí curt (que no 

fem mai), comportant una rua molt més curta del que hem fet altres 

anys. Els pares que ens esperaven al final del carrer Major amb la Riera 

es van quedar sense veure els seus fill/es.  A més la plaça es va quedar 

petita I molts pares ocupaven els llocs dels nens. Les coreografies 

tenien un mínim d’espai. 

Berenar:  

Mentre feiem les coreografies, ja hi havia pares comprant berenar. 

Creiem que l’ajuntament ens hauria de convidar a berenar com cada 

any. I així, alguns nens I nenes no es quedarien sense berenar.També 

creiem que el preu podria haver estat molt més baix. 

 

PROPOSTES DE MILLORA: Ens sembla que aquest tipus de Rua amb tants 

entrebancs no cal fer-les. Proposem fer una festa al cole on l’espai sigui 

adequat, on els nens i les nenes puguin lluir la seva disfressa I on el berenar 

sigui per tothom. 

 

 

ES REPETEIX EL CURS VINENT: la Rua no, la fem cada dos cursos. 

 

FESTA: Carnestoltes 

DATA: 13 i 14 de febrer de 2020 
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CLASSE: Primària 

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ: 

 

Dijous 13 de febrer , dijous llarder baixem tot primària a la platja, sortida 

lúdica 

Sortim a les 9.30h i a les 12h tornem a pujar. Els grans acompanyen als petits. 

La baixada i pujada amb aquest sistema ens agrada i es valora positivament. 

No s’han baixat pilotes i els alumnes han improvisat jocs i han agraït el temps 

lliure de joc tot el matí. 

 

Organització i elaboració disfressa: els pares i mares dins l’aula ajudant a fer 

la disfressa ha resultat incòmode per al curs de 2n donada les 

característiques del grup classe. 

El procés és poc creatiu doncs tot va molt pautat ja que han d’anar tots 

vestits iguals. 

El tema de fer la disfressa amb material reciclat ho valorem positivament. 

Per tal de que la disfressa quedi una mica digne es dediquen masses sessions 

a l’elaboració i l’alumnat acaba avorrit i no gaudeix del procés. 

 

Rua: les famílies es ficaven dins la rua però no ajudaven, només feien fotos als 

seus fills/es i alguns anaven a les mestres a queixar-se que no portaven 

jaqueta. (potser se’ls hi ha de recordar que abriguin bé als alumnes el dia de 

la rua amb samarretes interiors). 

La música no va funcionar i la baixada va ser molt pobra. 

El recorregut ens el va canviar la policia al darrer moment. 

L’espai davant la  plaça de l’ajuntament era molt petit i les famílies de 6è 

havien posat la taula del berenar dins. Va ser força caòtic.  

Una festa per passar-ho bé i fer gresca es va convertir en nervis constants 

per part de les mestres. 

 

Cal una valoració seriosa si realment val la pena tant d’esforç o es fa una 

festa interna a l’escola i tothom més feliç... 

 

 

Dia de la Pau 

ACTIVITAT: DIA DE LA PAU 

DATA: 30 GENER 2019 

CLASSE: Educació Infantil dins les activitats programades per tota l’escola. 



51 

 

DESCRIPCIÓ: Composició d’un mural a l’entrada de l’escola i pintura mural a la 

paret de la nostra rampa. Activitat feta per tots els nens I nenes.  

Les plomes pel mural les vam incloure com una activitat dins l’Entrada 

Relaxada al llarg de tota la setmana.  

Matí: Benvinguda al pati de l’escola. 

Sortir en petit grup fora la rampa i portar les seves plomes al mural de 

l’entrada. 

 Després del pati: curts visionats a les pantalles digitals. 

Tarda: 

Què és per tu la Pau? Confecció d’un mural on els nens I nenes fan el dibuix i 

s’escriu el seu missatge. Es pengen al pati abans de llegir el manifest sobre la 

Pau I cantem una cançó. 

 

VALORACIÓ: Valorem molt positiu, fer les plomes amb antelació. És molt més 

relaxat el dia de la Pau. 

L’organització dels murals, tant de fora com el de dins, van anar perfectes, 

sense trasbalsar la classe. 

Els Curts no van tenir massa èxit. 

L’activitat de la tarda, molt positiva. 

 

PROPOSTES DE MILLORA: 

Canviar els Curts per altres o buscar contes físics explicats per la mestra. 

Cal practicar molt més la Cançó del final del dia. 

La paret del mural de l’entrada, ja fa anys que proposem que es folri amb 

suro. 

 

ES REPETEIX EL CURS VINENT: I tant, però amb algunes modificacions.  

 

ACTIVITAT: Dia de la Pau 

DATA: 30 de gener de 2020 

CLASSE: Primària 

 

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ: 

Es valora positivament, tota l’organització al llarg del dia per realitzar el 

mural de l’entrada i el de l’exterior. Tota l’escola participa i s’han dut a terme 

activitats relacionades amb la pau a diferents cicles. 
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PROPOSTES DE MILLORA: 

La cançó que es canta per finalitzar el dia s’hauria d’haver treballat més a les 

tutories, cal escollir-la amb més temps d’antelació. 

 

ES REPETEIX EL CURS VINENT:  

Sí. 
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14.Activitats relacionades amb l’equip docent 
 

14.1. Activitats de formació                                                                                      
 

FORMACIÓ ORGANISME MESTRES 
PARTICIPANTS 

A100361A10C-
Emocions i 
sentiments 

Serveis Educatius Alt 
Maresme 

Gemma Boronat 
Marina Fuentes 
Make Formento 
Ester Verjano 
Amaya Moreno 
Anna Ballester 
Nadia Velasco 
Amàlia González 
Natàlia Millán 
Míriam Tebar 
Sandra Tous 
Lourdes Borrego 
Marta Cubilo 
Laia Arroyo 
Marta Grané 

Evaluación por 
competencias 

Intef (Instituto 
Nacional de 
Tecnologías 
educativas y 
formación del 
profesorado) 

Natàlia Millán 

Trabajo cooperativo Intef (Instituto 
Nacional de 
Tecnologías 
educativas y 
formación del 
profesorado) 
 

Amàlia González 

Jocs amb minimons Veure, pensar i sentir Gemma Boronat 

Cantània 2020 Auditori Marta Grané 

 
14.2.Activitats de pràctiques 
L’escola és centre formador per la qual cosa està oberta a comptar amb 

estudiants de magisteri i instituts que vulguin fer les pràctiques i conèixer el 

nostre projecte educatiu. 

Durant el curs 2019-20, hem comptat amb una estudiant: 
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-Núria Mateu Crespo per educació primària amb menció en pedagogia   

terapèutica. Ha comptat amb la tutorització de la mestra d’atenció a la 

diversitat Míriam Tebar. 
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15.Millores necessàries pel bon funcionament del centre  
 

ACTUACIÓ ORGANISME REALITZACIÓ 

Instal·lar la tela 
protectora solar al 
sorral d’infantil 

Ajuntament Pendent 

Pintar l’escala d’accés 
a la pista 

Ajuntament Pendent 

Retirar la cistella de 
bàsquet i la porteria 
de la banda de la 
paret de la pista. 

Ajuntament 1r Trimestre 

Fixar rajoles de la 
segona planta de 
l’edifici. 

Ajuntament 2n Trimestre 

Canviar lavabos del 
costat del despatx. 

Ajuntament Pendent 

Pintar radiadors de 
l’escola. 

Ajuntament Estiu 2020 

Fer vestidors al 
gimnàs. 

Ajuntament Pendent 

Pintar panells de les 
escales. 

Ajuntament Pendent 

Canviar sostres 
d’algunes aules de la 
segona planta. 

Ajuntament Pendent 
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17. Diligència d’aprovació 
 
Aquest document ha estat aprovat pel Consell Escolar del Centre amb 
data       de novembre 2020, cosa que com a secretària, certifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amàlia González Ortega                                                    Natàlia Millán Ríos 
Secretària                                                                             Directora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segell del centre 
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17. ANNEXOS 
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-Calendari escolar 2019-20 

-Valoració Pla d’actuació en centres públics 

-Memòria Pla d’actuació en el centre 2019-20 (Servei 

Educatiu de l’Alt Maresme) 

-Horari alumnes i mestres 














































































































