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1. DIAGNÒSTIC INICIAL 
 

a) Modificacions en el context escolar. 
 

   En relació al curs passat, s’han produït canvis notables referits,bàsicament,  als 
recursos personals dels que disposa el centre. 
   Així el nou equip directiu, nomenat per aquest curs escolar, està format per : 
Jaume Cañellas, director, Mª  Cecilia Plaza, Cap d’estudis i Maribel 
Camallonga, secretària. 
   A l’equip de suport, s’ha passat de comptar amb dues mestres especialistes en 
Audició i Llenguatge que atenien el centre a temps parcial, a només una a 
jornada completa. En canvi, l’Auxiliar Tècnica Educativa ha vist reduït el seu 
horari –abans era a temps complet- a només tres dies per setmana. 
   Per una altra banda, s’ha dotat al centre amb una persona més –a mitja 
jornada- per tal d’atendre el curs de 2n, ja que aquest és un dels cursos més 
nombrosos  -compta amb 29 alumnes- i molts d’ells presenten diferents 
necessitats de suport educatiu. 
    S’ha de remarcar igualment  l’elevat nombre d’alumnes per aula. A excepció 
dels grups de 1r i 4rt de Primària, la resta de cursos superen -en alguns casos 
àmpliament-  les ràtios marcades com aconsellables. 
   Pel que fa a l’Auxiliar de conversa en llengua anglesa, enguany no està 
compartit amb el CEIP Mestre Colom de Bunyola i atén el nostre centre durant 
12 hores setmanals repartides en tres dies: dilluns, dimarts i dimecres. 
   No s’han produït canvis significatius pel que fa a les infraestructures ni als 
recursos materials del centre. 

 
 

b) Principals conclusions globals extretes de la memòria del curs 
anterior. 
 

 Revisar totes les demandes que varen quedar sense atendre per 

part de l’Orientadora educativa i continuar amb el sistema de 

prioritat establert per l’equip de suport. 

 Revisar/actualitzar projectes i documents del centre  

 Continuar amb l’organització i gestió de les activitats 

extraescolars del centre per part de l’APiMA. 

 A Ed. Infantil , les àrees de Música, Psicomotricitat i Anglès 

haurien de ser impartides pels especialistes de Primària tot 

respectant l’horari d’Infantil (rutines). Gaudir, igualment, d’una 

sessió d’anglès a la Sala multiusos. 

 Continuar amb el Taller de prevenció de llenguatge, a Infantil i 

de llengües a 1r i 2n curs de Primària. 
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 A Primària, continuar amb els programes i tallers següents : 

Padrins de lectura , Tallers de Matemàtiques i/o resolució de 

problemes, Càlcul mental de Lluís Segarra i tallers d’Educació 

emocional. 

 Necessitat de fer desdoblaments al grup de 2n de Primària al 

menys en les àrees de Català, Castellà i Matemàtiques. 

 Realitzar els suports intracicles. 

 Modificar el projecte  de jardí forestal, replantejar l’hort escolar i 

procedir a la retolació dels arbres i arbusts de l’escola. 

 Sistematitzar i fer un recull dels distints materials per treballar 

les llengües. 

 Fer un recull , per a ús dels mestres, de recursos digitals per 

treballar les diferents àrees . 

 Realitzar un bloc de la Biblioteca. Confeccionar llibres virtuals i 

àlbums fotogràfics o temàtics i publicació en aquest bloc               

( enllaçat al Bloc de l’escola). 
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2. ACTUACIONS PEL CURS 2015-2016 
 

a) Àmbits d’intervenció: 
 
 Àmbit d’orientació educativa i psicopedagògica 

 
Considerem una prioritat revisar totes les demandes de derivació a l’EOEP que 
no varen esser ateses el curs passat. Per això l’equip de suport tornarà a revisar-
les i establirà els criteris de prioritat. 
 

 Desenvolupament de projectes en procés d'execució i disseny de 
renovats plans d'intervenció 
 

Com el curs passat, un dels eixos d'intervenció marcats com a prioritaris durant 
aquest any acadèmic és donar continuïtat als projectes que es desenvolupen des 
de fa ja alguns cursos escolars.  
 

 Relacions amb les famílies  
 
Continuarem amb el foment d’un clima cordial amb les famílies que permeti 
una col·laboració efectiva i harmònica de tots els membres de la comunitat 
educativa per tal d’assolir els objectius que marquen la ideologia del nostre 
centre i que emmarquen el nostre PEC.  
 
Tot el professorat disposa d’una hora setmanal d’atenció a les famílies dels 
alumnes amb cita prèvia. El dia preferent per a aquesta atenció és el dimecres. 
 
L’APIMA, amb el suport i la supervisió de l’equip directiu, continuarà fent-se 
càrrec de les activitats extraescolars del centre. 
 

 Recursos humans 
 

El criteri bàsic a l’hora de distribuir els recursos humans és el de la seva màxima 
optimització. S’ha intentat atendre les demandes sorgides a la memòria del curs 
passat.  
 
Per al curs escolar 2015-2016 comptem amb la següent plantilla: 
 

- 4 mestres d’Ed. Infantil 
- 6 mestres de Primària 
- 1 mestra d’Ed. Física 
- 1 mestra de Música 
- 1 mestra de Llengua Anglesa 
- 1 mestra especialista en Pedagogia Terapèutica (PT) 
- 1 mestra especialista en Audició i Llenguatge (AL) 
- 1 mestra d’Atenció a la diversitat  (AD) 
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- 1 mestra de Primària, a mitja jornada, que desenvolupa la seva 

tasca exclusivament al grup de 2n. 
- 1 mestre de Religió (compartit amb el CEIP Pla de na Tesa) que 

atén al centre  els dilluns i dimecres. 
- 1 Auxiliar Tècnica educativa (ATE), compartida amb el CEIP Rafal 

Vell que atén al centre dilluns, dimarts i dimecres . 
- 1 Auxiliar de conversa en llengua anglesa que atén al centre 

dilluns dimarts i dimecres. 
 
 

b) Objectius mesurables i indicadors que permetin mesurar l’assoliment. 
Freqüència de mesura. Seqüència d’accions o actuacions a dur a terme 
per aconseguir els objectius i temporalització. Recursos i responsables 
de les accions. 
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ED. INFANTIL 

 

OBJECTIUS INDICADORS FREQÜENCIA DE MESURA 

1.-Pensar, comprendre i expressar-se         

( amb els diferents llenguatges), des d'una 

perspectiva democràtica . 

1.-Observar nivell d'autonomia. Veure les temporalitzacions i criteris 

d'avaluació de les diferents unitats 

didàctiques: de vegades serà en moments 

puntuals de la festa, sortida... i d'altres 

trimestralment. 

2.-Fomentar el procés de socialització i 

participació en les diferents activitats. 

2.-Observar nivell d'expressió. 

 

3.-Conèixer i estimar les festes i tradicions 

pròpies de les Illes Balears i gaudir-ne. 

3.-Observar actituds i emocions dels 

infants. 

4.-Fomentar els hàbits de respecte i cura 

de l'entorn natural més proper. 

5-Progressar en l'adquisició d'hàbits 

d'higiene i salut. 

 

4.-Observar com s’interelacionen els 

infants. 

5.-Detectar nivell de participació. 

6.-Gaudir de les festes de l'escola. 

 

ACTUACIONS: Globalització dels processos d'aprenentatge infantil emmarcada pels següents principis metodològics: Principi 

d’Aprenentatge Significatiu, Principi d’Aprenentatge Funcional, Principi d’Autoregulació d’Aprenentatges, Principi de Tractament 

a la Diversitat i Principi d’Activitat. 

 

RECURSOS: Un equip de recursos humans  que consta de quatre mestres especialistes en Educació Infantil (3 mestres tutores i una 

mestra +1 que fa les sessions de suport i és la Coordinadora del cicle. Compartim amb Educació Primària: una especialista en 

idioma estranger, una especialista en educació física (que fa la psicomotricitat) un especialista en religió catòlica,una AL i una 

especialista en educació musical. 
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Molt d’espai, repartit en dos edificis molt freds en tardor/hivern i molt calorosos en primavera/estiu. 

Com a recursos materials s’empra qualsevol objecte amb finalitat educativa, tan si prové de l’escola, de les famílies, com de l’entorn 

organitzat pels següents criteris: seguretat, varietat, estat, distribució i organització (Racons: simbòlic, d’expressió, de 

grafomotricitat i/o escriptura, de representació, de creativitat...)També aprofitem les sortides o els tallers en comú. 
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ED. PRIMÀRIA 1r CICLE 

 

OBJECTIUS INDICADORS FREQÜENCIA DE MESURA 

1- Participar activament en les activitats 
generals de centre.  

- Controls periòdics.  
 

- Tot el curs.  
 

2- Utilitzar les llengües com a instrument 
per al desenvolupament personal en tots 
els àmbits. 

- Observacions directes i indirectes.  
- Tallers de llengües. 

- Tot el curs.  
 

3-Fomentar l'hàbit lector incidint  molt en 
la comprensió.  
 

-Controls periòdics , observacions i 
registres.  
-Diferents activitats lectores. 

- Tot el curs.  
 

4- Utilitzar les matemàtiques com a 
instrument per al desenvolupament 
personal en tots els àmbits.  

 
- Participació.  
 

- Tot el curs.  
 

5- Comportar-se en les seves relacions 
interpersonals amb actituds de solidaritat, 
comprensió i respecte . 

- Treballs individuals i en equip.  
 

- Quan pertoqui. 

6- Potenciar l’hàbit de feina tant a casa 
com a l’aula.  

-Treball  individual. 
-Col·laboració amb les famílies. 

- Tot el curs.  
 

7- Expressar-se lliurement  mitjançant  
tots  els llenguatges (plàstic, oral , escrit...) 

-Participació.  
-Treballs individuals i en equip. 

- Tot el curs.  
 

8- Enriquir-se de les experiències viscudes 
tant en l’àmbit familiar com escolar . 

- Observacions directes i indirectes.  
 

- Tot el curs.  
 

9-Aprofitar la temàtica del Centre, “La 
Mar”, per treballar de manera transversal 
diverses assignatures: Plàstica, Naturals, 
Llengües... 

-Treballs individuals i en equip. - Tot  el curs. 
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ACTUACIONS: 
 
-Realització de produccions pròpies i en grup.  
- Comprensions orals i escrites.  
- Observacions i experimentacions directes i indirectes.  
- Recollida d’informació.  
- Utilització de tot tipus de materials.  
- Sortides didàctiques.  
- Activitats complementàries.  
- Tallers de llengües i de matemàtiques. 
- Diferents tipus d'agrupament.  
- Activitats de reforç i d’ampliació segons les necessitats.  
 

RECURSOS: 
 
- Llibres de text.  
- Elaboració de murals.  
- Elaboració de material imprès.  
- Jocs didàctics.  
- Contes.  
- Làmines.  
- Productes naturals.  
- Objectes quotidians.  
- Fulls i quaderns amb diferents tipus de pauta.  
- Noves tecnologies. 
- Pel·lícules.  
- Sortides.  
- Activitats complementàries a l'escola ( teatre, activitats musicals, xerrades, dansa...).  
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ED. PRIMÀRIA 2n CICLE 

 

OBJECTIUS INDICADORS FREQÜENCIA DE MESURA 

1.Aprofitar la temàtica del Projecte de 
Centre “La mar”, per a treballar de 
manera transversal, a totes les 
assignatures, els objectius i continguts. 

 Tot el curs. 

2. Treballar i estimular la lectura pausada 
emfatitzant els signes de puntuació, 
perquè la facin fluïda i amb una adequada 
prosòdia. 

-Lectures dins l’aula 
-Biblioteca de cicle 
-Biblioteca de centre 

Tot el curs. 

3. Fer sortides a la natura, aprofitar-les 
per iniciar als alumnes en el coneixement 
de la flora i la fauna autòctona, el 
paisatge, geografia i hàbitats, així com 
adquirir hàbits saludables i conèixer la 
cultura tradicional mallorquina.  

 
 
- Sortides a la natura 
 

 
A partir del segon trimestre. 

4. Aprofitar les sortides a la natura per 
abans, durant i després treballar 
l’expressió oral i escrita. 

 
-Tallers 

 
Segon trimestre. 

5. Fomentar la utilització de la biblioteca 
de cicle i del centre com a lloc per adquirir 
coneixements i gaudir dels llibres. 

 
-Sessió de visita a la biblioteca 

 
Tot el curs. 

6. Fomentar l’hàbit de feina, superació i 
esforç en les tasques escolars. 

- Treballs ben presentats 
-Col·laboració amb les famílies 
-Estimular el gust per aprendre 

 
Tot el curs. 

7. Aprofitar les hores de suport intracicle 
per atendre millor l’alumnat, fent 

-Tallers 
-Racons 

 
Tot el curs. 
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desdoblaments dins i fora de l’aula i 
tallers de matemàtiques i/o llengües. 

-Desdoblaments 
-Suports 

8. Utilitzar el document de Competència 
Digital de segon cicle. 

-Document de competència digital Tot el curs. 

9. Fomentar converses dins l’aula per  
adquirir l’esperit crític i democràtic, 
respectant les opinions dels companys, 
davant les seves experiències i vivències 
pròpies. 

-Treballar l’expressió oral 
-Dinàmiques de grup. 
-Assemblees 
-Tutories 

 
Tot el curs. 

 
ACTUACIONS: 
 
-Coordinacions de cicle i CCP.                                                               –Utilització de tot tipus de materials. 
-Produccions pròpies i en grup.                                                              –Sortides didàctiques. 
-Comprensions orals i escrites.                                                               –Activitats complementàries. 
-Observacions i experimentacions directes i indirectes..                       –Diferents tipus d’agrupaments. 
-Recollida d’informació.                                                                        –Activitats de reforç i d’ampliació segons les necessitats. 
-Fomentar xerrades de pares dins l’aula sobre temes puntuals. 
 
 

RECURSOS: 
PDI                                                                                     Contes. 
Ordinadors.                                                                         Làmines i murals. 
Biblioteques(Centre i cicle)                                                Productes naturals. 
Recursos audiovisuals.                                                     
L’entorn: Serra de Tramuntana i la mar. 
Llibres de text i quadernets de treball. 
Jocs didàctics. 
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ED. PRIMÀRIA 3r CICLE 

 

OBJECTIUS INDICADORS FREQÜENCIA DE MESURA 

1.- Utilitzar les TIC com a eina 
d’aprenentatge  i comunicació. Utilitzar 
les graelles d'avaluació conjunta de les 
TIC per part de l'alumnat. 

1. Treball dins l’aula de manera 
contextualitzada a les diferents àrees: 
creació de documents, recerca 
d’informació a Internet, realització de 
presentacions i mapes conceptuals, 
activitats on-line de diferents àrees... 
Utilització de les graelles de coavaluació 
entre el mestre i els alumnes. 

1. A principi i a final del curs. 

2. Contextualitzar pedagògicament les 
sortides dins la programació didàctica. 

2. Selecció d’activitats a fer abans, durant i 
després de cada sortida didàctica.  

2. Abans i després de cada sortida. 

3. Continuar amb el projecte “apadrinant 
la lectura” . 

3. Millora en la fluïdesa i  la comprensió 
lectora. 

3. En finalitzar el projecte. 

4.Treballar la resolució de problemes de 
manera sistemàtica utilitzant entre altres 
recursos les noves tecnologies 
(desdoblament del grup una sessió 
setmanal). 

4.Millora del procés en la resolució de 
problemes. 

4.Trimestralment a les avaluacions 
corresponents. 

5. Aplicar el document del currículum 
integrat de llengües 

5. Registre en el document dels continguts 
treballats . Elaboració de models 
d’activitats a realitzar fent un recull de 
material a disposició del centre. 

5,-. Trimestralment a les avaluacions 
corresponents. 

6.- Replantejar l'hort escolar, el jardí 
forestal i procedir a la retolació dels 
arbres i arbusts de l'escola. 
 

6.- Manteniment i cura de les plantes, 
treball coordinat amb l’àrea de Medi i la 
comissió mediambiental. 

6. Mensualment, a les reunions de Cicle i a 
la comissió. 
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ACTUACIONS: 
Realització d’activitats per contextualitzar les sortides didàctiques. 
Desdoblament dels cursos de cinquè i sisè per treballar la resolució de problemes. 
Utilització i revisió de la graella seqüenciada dels continguts curriculars de llengües. 
Elaboració d'un recull de material per treballar les llengües. 

 

RECURSOS: 
Recursos informàtics del Centre. 
Biblioteca del Centre. 
Recursos audiovisuals (càmera fotogràfica, càmera de vídeo, DVDs...). 
Recursos humans: professorat del Cicle, persones externes al Centre  

 
 

 
 

 

 



PGA CEIP Gaspar Sabater                                        curs 2015-2016  

15 

 
 
3. ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE 
 

a) Calendari i horari general del centre. 
 

L’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 31 de març de 2015  
estableix el calendari escolar del curs 2014-2015 per als centres docents no 
universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 
 Calendari escolar del centre 
 

11 de setembre de 2015 Inici activitats lectives 

21 de setembre de 2015 Festa local 

12 d’octubre de 2015 Festa estatal 

2 de novembre de 2015 Dilluns següent a Tots Sants 

4 de desembre de 2015 Festa local 

7 de desembre de 2015 Dilluns següent al dia de la 
Constitució 

8 de desembre de 2015 Inmaculada Concepció 

Del 23 de desembre de 2015 al 7 de 
gener de 2016, ambdós inclosos. 

Vacances de Nadal 

29 de febrer de 2016 Festa escolar unificada 

1 de març de 2016 Dia de les Illes Balears 

Del 24 de març a l’1 d’abril de 2016, 
ambdós inclosos 

Vacances de Pasqua 

29 d’abril de 2016 Dia no lectiu triat pel centre 

22 de juny de 2016 Final activitats lectives 

 
L'horari general del centre és de dilluns a divendres, de 9:00 h a 14:00 h. La 
jornada escolar a Educació Primària s'estructura en dos períodes lectius de 60', 
el temps d’esplai de 30’, una altra sessió de 60’ i dues sessions finals de 45’, amb 
un total de 25 hores lectives setmanals. 
 
Durant el període comprès entre el dia 11 de setembre i el 18 de setembre, 
ambdós inclosos, l'alumnat escolaritzat a 4t d'Educació Infantil (3 anys), ha 
disposat d'un temps d'adaptació progressiva a l'escola, en petits grups i per 
franges horàries.  
 
Dos dies a la setmana el mestre de religió ve a l'escola a impartir aquesta 
assignatura a l'alumnat que ha optat per rebre ensenyaments de religió catòlica, 
des de 4t d'EI fins a 6è d'EP. Per elaborar el seu horari s'han tingut en 
consideració totes les circumstàncies i condicionants derivats de la itinerància, 
amb atenció a allò que es regula a la normativa en relació amb els mestres 
compartits per dos o més centres escolars. 
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El CEIP Gaspar Sabater s'acull, des de fa 14 anys acadèmics, al programa 
d'obertura de centres en horari no lectiu (escoleta matinera). Ofereix, de dilluns 
a divendres, de 7:30 h a 9:00 h i al llarg de tot l'any acadèmic, aquest servei 
complementari l’objectiu primordial del qual és permetre conciliar la vida 
laboral, escolar i familiar de les famílies dels alumnes que es troben escolaritzats 
en el nostre centre. 
 
El servei de menjador escolar (de 14:00 h a 16:00 h), que des del curs escolar 
2006/2007 disposa de cuina pròpia per a l'elaboració dels menjars, possibilita 
als infants que en són usuaris, ja sigui de forma eventual o amb caràcter fix, 
dinar-hi durant tot el curs. El menjador inicia la seva activitat el primer dia de 
classe i conclou el darrer dia lectiu. La responsable de la gestió del servei és una 
empresa concessionària, adjudicatària a través d'un contracte amb la 
Conselleria d'Educació. 
 

b) Criteris pedagògics per a l'elaboració dels horaris del centre (alumnat i 
professorat). 

 
Horari de l'alumnat i del professorat de segon cicle d'Educació Infantil 
 
L'horari dels infants s'ha confeccionat a partir de la metodologia globalitzadora 
de l'etapa educativa, incloent-hi els blocs de continguts a treballar a EI, amb 
propostes i experiències planificades en funció de les necessitats i trets 
essencials dels infants d'aquestes edats. Es respecten els ritmes evolutius i 
d'aprenentatge i les necessitats constants de canvis d'activitat que requereixen. 
També s'hi han contemplat moments dedicats al joc i al descans. Les franges 
horàries d'aquests infants de segon cicle d'EI no es corresponen amb les que 
regeixen per a l'etapa de primària, ja que aquelles ofereixen una major 
flexibilitat d'organització d'espais i temps que possibilita disposar de sessions 
més àmplies per al correcte desenvolupament de les activitats.  
 
Diàriament, la primera i la darrera sessió es destinen a la realització 
d'assemblees (d'entrada i de sortida), com a element fonamental per treballar 
hàbits relacionats amb la benvinguda dels infants a l'escola, així com el seu 
acomiadament en acabar la jornada escolar. Al llarg de cada jornada, a més 
d'anar construint aprenentatges vinculats als diferents blocs de contingut i 
centrats en el mètode de projectes s'han dissenyat espais per al descans, el joc 
simbòlic, la psicomotricitat, la música i l'assoliment d'hàbits, un dels eixos 
bàsics d'aquestes edats. 
 
Per elaborar els horaris s'ha tingut en compte el fet de comptar amb una mestra 
de suport per a tota l'etapa i s'ha definit amb la finalitat de poder optimitzar al 
màxim els recursos humans del centre.  Així també aquest curs, els mestres 
especialistes de llengua Anglesa, Música i E. Física imparteixen classes a tots els 
grups d’E. Infantil. De la mateixa manera, la mestra especialista en Audició i 
llenguatge, ha estat adscrita a aquest cicle ja que desenvolupa la major part del 
seu horari en el mateix. 
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L'horari de les mestres tutores està dedicat exclusivament al seu grup 
d'alumnes. El període d'esplai de què gaudeixen els infants  coincideix amb el 
de primària, de mitja hora de durada. Les mestres d'infantil més la mestra  de 
música i la mestra especialista en Audició i llenguatge es fan càrrec de la 
vigilància de l’esbarjo rotatòriament, complint escrupolosament la ràtio fixada 
en el punt 1.2.3.5 de les Instruccions de la Conselleria per a l’organització i el 
funcionament per al curs 2015-2016 (1 mestre per a cada 30 alumnes). L’esplai 
està supervisat per tres mestres. 
 
A l'horari de la coordinadora de cicle (que a més a més fa la funció de suport a 
l’etapa), hi consta una sessió setmanal de dedicació a la coordinació, així com 
una altra per a l'assistència a les reunions de l'equip de suport amb l'EOEP. 
 
Horari de l'alumnat i del professorat d'Educació Primària   
 
De les sis tutores dels cursos d’Educació Primària, n’hi ha cinc que ocupen plaça 
de primària. Això permet donar prioritat a l’assignació a cada tutora del màxim 
nombre possible d'hores i àrees amb els alumnes de la tutoria assignada. Això 
significa que, amb l’excepció de les àrees impartides pels mestres especialistes 
(llengua anglesa, educació física i educació musical), la resta són impartides per 
la mestra tutora. Tenim però dues excepcions: a les tutories de cinquè (la tutora 
és l’encarregada d’impartir les classes d’E. Física als grups de cinquè i sisè ) i de 
sisè (la tutora  és la Cap d’estudis) hi ha algunes àrees que han de ser assumides 
per altres mestres del centre. Així, en el cas de cinquè l’àrea de Plàstica és 
impartida per la mestra de Música, així com a sisè. En aquest grup també és el 
director l’encarregat de les àrees de Matemàtiques i Ciències Naturals. 
 
Tant dins l'horari del grup com dels mestres s'hi ha inclòs una sessió setmanal 
de tutoria i també és la tutora qui assumeix les sessions de valors socials i cívics. 

La funció tutorial abraça gairebé la totalitat d'àrees del currículum, encara que 
no oblidem que aquesta funció, tal i com manifestem en la introducció del Pla 
d’Acció Tutorial del nostre centre, és una tasca compartida per tot el professorat 
del Claustre. 
 
Les sessions en què un grup compta amb una sessió impartida per un 
especialista, la tutora respectiva té aquest temps assignat per a activitats de 
coordinació de cicle, assumpció d’àrees a altres cursos i a la realització 
d'activitats d'ampliació i reforç, preferentment dins el mateix cicle al qual està 
adscrita, ja sigui en petit grup (fora de l'aula ordinària) o en gran grup (dins 
l'aula).  
 
Les mestres tutores, dins les franges horàries en que imparteixen les seves 
assignatures i no tenen cap especialista flexibilitzen i modifiquen de manera 
puntual alguna de les àrees, bé per tal d’aprofitar millor els suports bé per 
optimitzar el desenvolupament de les sessions i el resultat dels processos 
d’ensenyament i aprenentatge. 
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Les mestres coordinadores de cicle disposen, tal i com reflecteixen les 
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres per al curs 2015-
2016, d’una sessió setmanal del seu horari lectiu destinada a la coordinació. En 
el cas de la coordinació de Biblioteca són dues hores, per a poder complir amb 
la gran demanda que hi ha a la biblioteca per part del alumnat.  
 
Als cursos de primer cicle de primària s’ha tingut en consideració als alumnes 
de primer, perquè  provenen d'una etapa educativa diferent. 
 
Sempre que ha estat possible, s'ha intentat que siguin les tutores de cada nivell 
les que iniciïn la jornada escolar amb els seus alumnes. També s’ha intentat que 
cadascuna de les tutores estiguin el major temps possible amb els seus alumnes, 
ja que són la referència dels alumnes dins i fora del aula.  
 
Els horaris de les mestres PT i AD s'han elaborat una vegada confeccionats la 
resta. Hem seguit la premissa de la necessitat de racionalització dels recursos i 
de l'optimització dels suports i reforços educatiu. La nostra intenció és donar 
cobertura màxima a les demandes existents i si escau procedir a modificar-les 
en cas que les circumstàncies, la natura dels casos que apareguin i l'evolució 
d’aquells que es treballen actualment ho requereixin.  
 
Quant a la vigilància dels esplais, la ràtio marcada per la Conselleria 
s'acompleix amb escreix (1 mestre per cada 60 alumnes). Diàriament aquesta 
funció està encomanada a tres mestres simultàniament. En el pati d’Educació 
Primària l’ATE s’encarrega de la vigilància de l’alumne amb escolaritat 
compartida quan ve a la nostra escola. 
 
 
Horari d'obligada permanència del professorat en el centre  
 
Les cinc hores d'obligada permanència del professorat en el centre (hores no 
lectives), es distribueixen com a continuació s'indica: 
 

- Tres hores comunes a tot el Claustre (dilluns, de 14:00 h a 15:00 h; 
dimecres, de 8:00 h a 9:00 h o de 14:00 h a 15:00 h; dijous, de 8:00 h a 9:00 
h). Aquestes hores estan dedicades a reunions de coordinació docent, 
atenció a famílies (tutories individualitzades) i programació d'activitats 
d'aula, escolars o complementàries. 

 
- Cada mestre, en el seu horari personal, tria la ubicació setmanal de les 

altres dues hores. 
 

Cada dia hi ha un mestre en el torn d’horabaixa (de 14:00 h a 17:00 h).  
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c) Calendari de reunions i avaluacions. 

 
Reunions de principi de curs amb les famílies 
 

EDUCACIÓ 
INFANTIL 

4t (3 anys) 10 de setembre 

5è (4 anys) 10 de setembre 

6è (5 anys) 
 

10 de setembre 

EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA 

1r 28 de setembre 

2n                28 de setembre 

3r  7 d’octubre 

4t 7 d’octubre 

5è                   7 d’octubre 

6è 
 

7 d’octubre 

 
 
Les reunions amb les famílies d’Educació Infantil varen tenir lloc abans de 
l’inici de les activitats lectives. En aquestes reunions s’explicaren qüestions 
relacionades amb l’organització de l’aula, els criteris metodològics per dur a 
terme les mesures de suport i els agrupaments flexibles. 
 
A final del curs passat (dia 25 de juny) es va fer una reunió prèvia, amb la 
participació de totes les mestres de l’etapa d’Infantil, amb els alumnes de 3 anys 
que s’incorporen per primera vegada a l’escola. La línia metodològica del 
centre, els aspectes a tenir en compte i a treballar amb els infants durant l’estiu i 
el període d’adaptació per a la primera setmana de curs varen ser els temes 
tractats. 
 
Cada mestre té una hora setmanal, el dimecres bé de 8 a 9 h bé de 14 a 15 h, del 
seu horari d’obligada permanència en el centre per atendre les famílies i fer el 
seguiment tutorial dels alumnes.  
 
Els cursos d’Educació Primària han tingut les reunions amb les famílies després 
de començar el curs. En aquestes reunions s’explicaren aspectes com 
l’organització del centre, l’ús de l’agenda escolar o les activitats 
complementàries i extraescolars així com el treball dels hàbits domèstics per 
millorar l’aprenentatge dels infants. 
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Calendari d’avaluacions 
 
D’acord amb l’article 7 de l’Ordre  de la consellera d’Educació i Cultura de 22 
de desembre, sobre l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat d’educació 
primària a les Illes Balears (BOIB núm. 2, de 3 de gener de 2009) establim tres 
sessions d’avaluació per al curs 2015-2016. L’equip docent, coordinat pel tutor o 
tutora, actuarà de manera col·legiada a aquestes sessions. 
 
El tutor o tutora de cada grup estendrà acta del desenvolupament de les 
sessions, en la qual ha de fer constar els acords presos i les decisions adoptades. 
 
El calendari de lliurament de la informació de cada una de les sessions 
d’avaluació a les famílies és el següent: 
 

1a avaluació              23 de desembre de 2015 

2a avaluació              23 de març de 2016 

3a avaluació              22 de juny de 2016 

 
d) Mesures per a l’optimització i l’aprofitament dels espais i recursos. 

 
La totalitat dels espais de l'escola constitueixen un recurs educatiu. En el centre 
hi ha molts d’espais en què pot tenir lloc l'acció educativa, tant si es tracta 
d'aules de classe com de petit grup on es poden dur a terme sessions de reforç o 
suport o impartir-hi àrees amb un nombre d'alumnes reduït, com és el cas de la 
religió i valors. 
 
L'aula multiús ofereix moltes possibilitats d'agrupament, per dur-hi a terme 
sessions d'educació musical, plàstica, projeccions d'audiovisuals, xerrades 
informatives i formatives, dramatitzacions, activitats de caire lúdic directament 
relacionades amb els continguts curriculars... És per això que no s’utilitza 
només per les classes de Música sinó que , pràcticament, tots els dies es 
realitzen altres activitats. 
 
L'aula d'informàtica disposa d'ordinadors i equips perifèrics per inserir les 
tecnologies de la informació i la comunicació a la feina amb els infants.  
 
El gimnàs cobert acull sessions d'educació física i de psicomotricitat. La pista 
poliesportiva descoberta està no només al servei de l'àrea d'educació física, sinó 
de qualsevol iniciativa escolar vinculada a l'adquisició de coneixements, 
destreses, habilitats, competències i tota una àmplia gamma d'aprenentatges. 
 
La zona d’arbres fruiters, l'àrea del pati on es troben els arbres i altres plantes 
que han crescut de forma espontània suposen per als infants un contacte directe 
amb l'entorn més proper i una mena de mini naturalesa que propicia 
familiaritzar-se amb la conservació del medi, els valors paisatgístics i naturals 
de la Serra de Tramuntana . 
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Els diferents espais comuns de l'escola (gimnàs, biblioteca, sala multiús, aules 
de petit grup i sala d'informàtica) disposen d'una graella horària en la qual 
consten les hores d'ocupació de cadascun, de tal manera que el grau 
d'aprofitament sigui màxim per desenvolupar-hi activitats diverses durant la 
jornada escolar. 
 
Els edificis emprats en exclusiva per l'alumnat i el professorat d'infantil 
disposen de sales que permeten la realització d'agrupaments flexibles 
(desdoblaments, petits grups, atenció individualitzada, religió / alternativa...).  
 
Els recursos bibliogràfics i audiovisuals del centre es troben a disposició del 
professorat, organitzats per àrees de coneixement i classificats per tipologies de 
material perquè en puguin fer ús, a fi d'enriquir la seva tasca docent. Estan 
centralitzats a la biblioteca per facilitar-ne la recerca i l’accessibilitat. Existeix un 
sistema de préstec i material per al professorat de l'escola i també per als infants 
(com a eina de consulta per a les feines escolars i com a via d'entreteniment 
durant el seu temps de lleure). Per aquest curs 2015-2016, s’ha previst que 
aquest espai romangui obert dilluns, dimecres i divendres a l’hora de l’esplai. 
La mestra encarregada de la Biblioteca, ajudada per alumnes de 6è, atenen las 
demandes dels infants. 
 
A la biblioteca hi ha un ordinador amb connexió a Internet. Està a l'abast del 
professorat i de l'alumnat per a la realització de tasques relacionades amb 
l'escola. A la sala de professorat, l'ordinador també disposa de connexió a 
Internet i és d'ús exclusiu dels mestres. 
 
Totes les aules de Primària tenen un ordinador amb connexió a la xarxa del 
centre.  
 
Al gimnàs, hi ha un ordinador amb connexió a internet.  
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4. DESENVOLUPAMENT DELS PROJECTES INSTITUCIONALS I DELS  
    PLANS DEL CENTRE 
 
Els projectes institucionals del Centre s’han revisat per darrera vegada amb 
les següents dates: 
 
Projecte Educatiu de Centre (PEC) 2009 
Pla d’Acció Tutorial (PAT) 2010 
Reglament d’Organització i Funcionament (ROF) 2010 
Pla d’Acolliment Lingüístic i Cultural (PALIC) 2011 
Pla de Convivència 2011 
Pla d’Atenció a la Diversitat (PAD) 2011 
Projecte Lingüístic (PL) 2014 
 
Com que la majoria de documents estan revisats entre els anys 2009 i 2011, a 
excepció del PL, aquests resulten poc funcionals i és per això que a la CCP 
(Comissió de Coordinació Pedagògica) va decidir que, per aquest curs 2015-
2016, es començaria amb l’actualització dels mateixos. Iniciarem la feina amb el 
ROF. 
 
  
5. PLA PER A L’AVALUACIÓ, SEGUIMENT I VALORACIÓ DELS   
    RESULTATS ACADÈMICS 
 
 L’avaluació es planteja no només com a eina per regular tot el procés 
d’ensenyament-aprenentatge, sinó també com a planificació de la valoració 
integral del propi procés avaluatiu. 
 
Els resultats acadèmics de l’alumnat de l’escola queden recollits cada trimestre 
en els informes d’avaluació (a Educació Infantil) i en els butlletins de notes (a 
Educació Primària). Cada equip docent fa una reunió d’avaluació trimestral en 
què es valora la situació global del grup i es comenta la situació de cada alumne 
amb especial atenció als infants que presenten problemàtica escolar o reben 
algun tipus de reforç educatiu. La junta d’avaluació ha de valorar l’evolució al 
llarg de tot el curs i ha de proposar les estratègies metodològiques necessàries 
per millorar els resultats. 
 
En cas que es detectin indicadors que reflecteixin alguna problemàtica que 
necessiti esser discutida per a tota l’escola, els tutors han de sol·licitar que 
s’inclogui en el pla de feina de la PCC. 
 
Cada tutora, mitjançant les tutories de grup, les individuals i les entrevistes que 
manté amb les famílies comunica els resultats i intenta esbrinar les causes de les 
qualificacions negatives. A més preveu vies d’intervenció conjunta amb la 
família i, si s’escau, amb l’equip de suport. 
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ANNEXOS QUE S’HAN D’ADJUNTAR 
 
ANNEX 1. Programacions didàctiques, programacions d’aula i adaptacions 
curriculars, pla d’actuació de l’equip de suport 
 
Les programacions didàctiques es troben en format digital al servidor del 
centre. Les adaptacions curriculars individualitzades estan a l'expedient 
personal de l'alumne. Pel que fa a les programacions d'aula i atès que són la 
pauta que defineix el pla d'actuació diari del professorat a l'escola, es troben 
localitzades a les aules ordinàries de cada grup, a l'abast dels mestres.  

   

PLA GENERAL D’ACTUACIÓ DE L’EQUIP DE SUPORT. CURS 2015 – 16 

RELACIÓ DELS MEMBRES DE L’EQUIP DE SUPORT. 
 

FUNCIÓ MEMBRES DEDICACIO 

Cap d’Estudis / Tutora 6è  Cecilia Plaza Jornada completa 

Orientadora   Àngela  Colomar Dimarts setmanal i 1 
divendres mensual 

PTSC (Professor Tècnic Servei a la 
Comunitat) 

 Elena Duran 1 dimarts mensual i a 
demanda 

PT (Pedagogia terapèutica) 
Marga Sánchez Jornada completa 

AL (Audició i llenguatge) 
Patricia Massanet Jornada completa 

AD /Música (Atenció a la 
Diversitat) 

 Pendent de 
substitució 

Jornada completa 

Reforç EI (Educació Infantil) 
Esperanza Seguí Jornada completa 

ATE (Auxiliar Tècnic Educatiu) 
Pilar Oliver 3 dies setmanals 

Fisioterapeuta 
 Marina Coll 1 sessió setmanal 
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IDENTIFICACIÓ DE LES NECESSITATS  
 
Curs Nombre 

d’alumnes 
NEE DEA IT CP/HE AACC 

EI 4t 25 1     

EI 5è 29 1     

EI 6è 25  2    

EP 1r 24 1     

EP 2n 29 1 2 1   

EP 3r 27  1 2 1  

EP 4t 23 2 1  1 1 

EP 5è 27 1 5    

EP 6è 27 2 4 3   

TOTAL 236 9 15 6 2 1 

 
OBJECTIUS GENERALS 
- Proporcionar a tots els alumnes amb dificultats d’aprenentatge el suport 
educatiu més adient per poder desenvolupar al màxim les seves capacitats. 
- Col·laborar amb els tutors per tal de detectar i determinar les necessitats 
educatives de cada alumne i emplenar la documentació pertinent ( demandes, 
ACI (Adaptació Curricular Individualitzada), informes...) 
- Orientar als tutors per adoptar les mesures ordinàries adequades per atendre 
la diversitat. 
- Col·laborar en l’  elaboració del  material més adient per facilitar els 
aprenentatges. 
- Proporcionar a les famílies informació sobre el proces evolutiu dels seus fills  i 
l’assessorament  necessari per pal·liar les dificultats. 
- Mantenir una coordinació fluïda amb serveis externs al centre (Serveis socials, 
Protecció de menors, Nou-sis,...) 
 
 
ORGANITZACIÓ DELS SUPORTS 

 Els horaris i l’organització dels suports s’han elaborat   de manera que quedin 
cobertes el màxim de  necessitats de l’ alumnat. 
Per tal d’interferir el menys possible en la dinàmica de l’aula i dels infants, s’ha 
intentat planificar la feina de les mestres de l’equip de suport de manera que 
atenguin cada una a un grup diferenciat d’alumnes amb NESE (Necessitats 
Específiques de Suport Educatiu). 
Per aquest motiu, la mestra d’AL atendrà  als alumnes d’EI i 1r Primària ja que 
consideram que a aquests nivells és prioritari el desenvolupament de la 
comunicació i el llenguatge oral. També dedicarà les sessions individuals 
necessàries per fer la reeducació als alumnes d’educació Infantil i Primària amb un 
diagnòstic de Trastorn del Llenguatge. 
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La mestra de PT s’ocuparà de la resta d’alumnes de 2n fins a 6è de Primària tant 
de NEE (Necessitats Educatives Especials) com de DA (Dificultats 
d’Aprenentatge) o AACC (Adaptacions Curriculars). Prioritzarà les àrees 
instrumentals, ja que és a on presenten més dificultats. Amb un petit grup 
realitzarà activitats de desenvolupament de la intel·ligència. 
   La mestra +1 d’Ed. Infantil reforçarà a tots els grups del cicle prioritzant a 
principi de curs l’atenció a l’aula de 3 anys per a facilitar el període d’adaptació. 
La mestra d’AD centrarà el seu suport en els alumnes d’IT (Incorporació Tardana) 
ja que imparteix també una especialitat  (Música) i només pot dedicar una part del 
seu horari a aquesta tasca. 
L’ ATE sols ve al Centre tres dies a la setmana per atendre a un alumne amb 
escolaritat compartida, però també col·labora en altres tasques quan aquest 
alumne rep atenció per part d’altres professionals. 
El suport serà prioritàriament en gran grup a l’aula ordinària i sols en els casos 
que se consideri molt necessari s’impartirà en petit grup o de manera individual a 
l’aula de suport. 
Els membres de l’equip de suport participen també en els tallers de llenguatge de 
1r cicle i la mestra d’AL ha programat tallers de desenvolupament del llenguatge 
oral a EI. 
  Cal dir que tant els horaris com l’organització son totalment flexibles i s’aniran  
modificant al llarg del curs a mesura que  variïn les necessitats o les 
característiques de cada grup. 
 A principi i a final de curs se mantindran reunions amb els tutors  per concretar 
i avaluar les ACIs. Al llarg del curs se mantindran les reunions necessàries per fer 
el seguiment i modificar, si cal, les propostes d’actuació. 

 
TEMPORALITZACIÓ DE LES TASQUES A REALITZAR PER L’EQUIP DE 
SUPORT. 
 

Activitats Temporalització Actuacions 

*Revisió  documentació 
alumnat NESE 

1a quinzena de 
setembre 

*Revisió d’expedients, 
Adaptacions 
Curriculars, Informes de 
fi de curs... 

*Traspàs d’informació a 
l’Equip docent 

Mes de setembre *Reunions per cicles 

* Elaboració del pla 
d’actuació anual de 
l’equip de suport. 

 Mes d’octubre  *Redactar el pla 
d’actuació.  
*Consultar el llistat  
d’alumnes amb NESE. 
*Revisar els expedients 
dels alumnes amb 
NESE. 
* Consensuar amb 
l’equip de suport les 
propostes d’actuació. 

* Revisió i organització * 1ª quinzena de *Revisió del material 
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del material existent. setembre. 
* Al llarg del curs. 

existent. 
*Reparació i renovació 
del material necessari. 

* Recopilar informació 
situació inicial dels 
alumnes amb necessitats 
educatives. 
 

Mes d’octubre * Col·laborar en les 
avaluacions inicials. 
* Observació directa 
dins l’aula. 

*Valoració de les 
necessitats educatives. 

* Mes d’octubre. 
* Al llarg del curs 

*Reunions amb l’equip 
de suport i tutors. 
*Reunions amb 
l’orientadora. 
*Observacions dins 
l’aula. 
* Realització d’activitats 
per valorar dificultats. 
*Reunions Serveis 
externs. 

* Elaborar pautes 
d’intervenció amb els 
alumnes. 

* Mes d’octubre. 
* Desprès del resultat de 
les proves inicials. 
* Al llarg del curs. 

* Reunions amb l’equip 
de suport. 
* Reunions amb els 
tutors. 

* Realitzar actuacions, 
directes o indirectes, 
amb tot l’alumnat 
NESE. 

* Al llarg del curs. * Dins l’aula, en petit 
grup, individualment o 
amb assessorament als 
tutors. 
 
 

* Col·laborar amb el 
tutor per omplir les 
demandes dels alumnes 
amb necessitat de 
suport. 
 

* Al llarg del curs * Reunions de tutors 
amb l’equip de suport. 

* Col·laborar amb el 
tutor per elaborar les 
Adaptacions Curriculars 
i els informes NESE dels 
alumnes amb necessitat 
de suport. 
 

* El 1r trimestre i al llarg 
del curs 

* Reunions de tutors 
amb l’equip de suport. 

* Orientar i facilitar la 
recerca de materials 
adients per atendre la 
diversitat. 

* Al llarg del curs. * Elaboració de material 
específic. 
* Actualització de 
recursos. 
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* Participar en les 
sessions d’avaluació 

* Trimestralment * Anàlisi i revisió de les 
ACIS per determinar les 
competències 
curriculars dels alumnes 
amb NESE 

* Participar i valorar la 
promoció dels alumnes 
amb NESE. 

*3r trimestre. * Fer propostes de 
promoció d’alumnes. 

*Avaluació de les 
competències 
curriculars assolides al 
llarg del curs. 

* Durant el mes de juny. * Elaboració dels 
informes finals dels 
alumnes que han rebut 
suport educatiu. 

*Valoració del suport 
donat per l’equip al 
llarg del curs. 

* Durant el mes de juny. 
 

* Elaboració de la 
memòria de final de 
curs. 
 

*Informació als pares i 
orientació en relació a 
les pautes d’actuació 
família-centre. 

* A principi i final de 
curs i sempre que sigui 
necessari. 

* Reunions individuals  
amb les famílies. 
* Facilitar qüestionaris i 
pautes d’actuació. 
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PLA D’ACTUACIÓ DE LA COMISSIÓ AMBIENTAL DEL CENTRE 
 
La comissió ecoambiental està composta enguany pels següents membres: 
 
Cecília Plaza ( representant de 3r. cicle i de l’equip directiu) 
Juana Mª Belmonte (representant de 2n. cicle) 
Mª Carmen Moral (representant de 1r. cicle) 
Susana Mir ( representant d’educació infantil i coordinadora ecoambiental) 
 
Enguany seguirem treballant dins el Programa de Centres Ecoambientals  com 
a centre consolidat en el programa en l’apartata A (Innovació), per consolidar 
les propostes i objectius dels darrers anys: 
 
1. Seguir amb una correcta gestió ambiental, amb la implicació de tots els 
membres de la comunitat educativa i treballar el Pla d’Ambientalització 
engegat fa sis cursos. 
  
2. Continuar participant en el Programa de Centres Ecoambientals de les 
Conselleries d’Agricultura, MediAmbient i Territori i d’Educació i Universitat. 
 
3. Donar més difusió i fer arribar a tota la Comunitat Educativa el Pla 
d’Ambientalització del Centre. 
 
Activitats 
 
- Revisió del Pla d’Ambientalització del curs 2014-2015 i elaborar i posar en 
marxa el Pla d’Ambientalització per a aquest curs 2015-2016 ( amb els projectes 
que es continuen treballant i les activitats noves). 
 
- Difondre a tota la Comunitat Educativa el Pla d’Ambientalització del centre. 
 
El pla d’actuació amb els objectius, mesures i accions a desenvolupar, està 
recollit a l’annex II de Programa de Centres Ecoambientals per al curs 2015-
2016. 
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PLA D'ACTUACIÓ DE LA BIBLIOTECA PER AL CURS 2015-2016 

Coordinació: Matilde Martínez Ripoll 

Objectius generals:  

 Fomentar el gust per la lectura. 
 Motivar l'alumnat a utilitzar la biblioteca com un espai d'esbarjo i on es 

pot gaudir del préstec. També com un recurs per obtenir informació. Lloc 
on aprendre de forma autodidacta i on poder compartir aprenentatges. 

 Formar lectors amb la finalitat de que assimilen la informació del que 
llegeixen d’una manera crítica. 

La coordinació de la biblioteca es durà a terme durant tot el curs escolar, 
però més especialment entre els mesos d'octubre a maig, que seran els 
mesos en que se'n farà ús a l’hora del pati els dilluns, dimecres i 
divendres d’11’10 a 11’30 hores i hi haurà servei de préstec. El dia de 
repartiment dels llibres per part dels alumnes de 6è als cursos de 
primària serà els divendres. 

Activitats de la Coordinadora: 

 

Amb el professorat Informar periòdicament de les noves adquisicions així com 
del fons bibliogràfic i audiovisual que existeix. 

Proporcionar materials i recursos de tot tipus atenent les 
necessitats i demandes puntuals del professorat. 

Proporcionar models de Fitxes de Lectura. 

Fer comandes dels llibres que necessitin. 

Amb els alumnes Atendre els infants en l'horari establert de préstec : dilluns, 
dimecres i divendres d'11'10 a 11'30, entre els mesos 
d'octubre a maig. 

Donar a conèixer les normes de la Biblioteca i vetllar pel seu 
compliment. 

Vetllar pel bon ús dels materials de la biblioteca i enviar notes 
a les famílies si es fa un ús inadequat que provoca el 
deteriorament del mateix o es produeix una pèrdua. 

Organitzar almanco una sessió o activitat d’animació a la 
lectura amb cadascun dels grups de primària per a que 
coneguin el funcionament i les normes d'ús de l'espai. 

Organitzar una activitat trimestral adreçada a tots els infants 
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de l'escola. Exemples: lectura de poemes, narració de contes, 
dia del llibre, concurs, decoració... 

 Oferir a final de curs una jornada o activitat d’animació a la 
lectura amb el grup d'educació infantil de 5 anys per a que 
coneguin el funcionament i les normes d'ús de l'espai. 

 
Organitzar a final de curs un sistema de préstec dels llibres 
de lectura del Fons de Reutilització. 

A la biblioteca Mantenir la biblioteca en ordre i els llibres endreçats. 

Registre i distribució dels llibres i/o material audiovisual 
adquirits o de les donacions. 

Controlar les entrades i sortides dels llibres en préstec.  

(Amb la col·laboració de l'alumnat de 6è) 

Fer comandes de noves adquisicions a diferents editorials o 
llibreries. 

Canviar la decoració del taulell de suro de la Biblioteca 
periòdicament. 

Col·locar en els panells expositors diferents tipus de llibres i 
renovar-ne el seu contingut. 

Donar de baixa els llibres, revistes i materials deteriorats. 

Gastar el pressupost assignat a la biblioteca en l'adquisició de 
recursos bibliogràfics adequats. 

 

Enguany es posarà en funcionament el blog de la Biblioteca per tal de donar a 
conèixer les noves adquisicions, recursos, enllaços, llibres digitals de producció 
pròpia, normes de funcionament de la biblioteca, notícies... 

http://bibloflorteca.blogspot.com.es/ 
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CALENDARI DE REUNIONS DE LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ  

PEDAGÒGICA (CCP) 
 
Les reunions tindran lloc els dimarts de 14 a 15 h.  
 

Membres:  

- Esperanza Seguí Quetglas,  coordinadora d’educació infantil. 

- M. Carmen Moral, coordinadora de primer cicle d’educació primària. 

- Marilena Coll Ramón, coordinadora de segon cicle d’educació 

primària. 

- Antònia Mercant , coordinadora de tercer cicle d’educació primària. 

- Margalida Sánchez , coordinadora de l’equip de suport. 

- Jaume Cañellas Crespí, director. 

- Mª Cecilia Plaza Nieto, cap d’estudis 

Calendari de reunions: 

- 29 de setembre. 

- 27 d’octubre. 

- 1 de desembre. 

- 12 de gener. 

- 23 de febrer 

- 12 d’abril. 

- 17 de maig 

- 21 de juny. 
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ANNEX 2. Pla de formació dels professors 
 
Atès que durant el curs fomentarem l’aplicació de les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació (TIC) a l’aula amb la finalitat d’optimitzar i 
rendibilitzar al màxim els recursos de què disposem, el responsable i 
coordinador d’aquesta àrea transversal en el centre que és el director  proposarà 
puntualment petites accions formatives que facilitin aquesta rendibilització. 
 
Per altra banda cada mestre, d'acord amb els seus interessos, motivacions, 
necessitats i expectatives, realitza, durant el curs acadèmic, cursets, jornades i 
formació sota d'altres modalitats.  
 
Segons les instruccions de funcionament per al curs 2015-2016 el director és el 
representant en el CEP. 
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ANNEX 3. Pla de convivència 
 

PLA D’ACTUACIÓ COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA I SOLIDARITAT    
 
1. Constitució de la comissió. 
                                     Ed  Infantil:  Laura Jaume 
                                    Primer cicle: Maria Antònia Jaume 
                                    Segon cicle: Marilena Coll  (coordinadora) 
                                    Tercer cicle: Antònia Mercant 
                                    Equip directiu: Maribel Camallonga 
 
2. Calendari de reunions. 
Primera reunió: 16 de setembre de 2015 a les 8’00h 
Segona reunió: 23 de setembre de 2015 a les 8’00h 
Desprès es faran l reunions de manera puntual. 
 
3.Proposta del pla d’actuació. 
Primer trimestre 
*Jocs de pati al pati de primària (comencen octubre) 
*Bunyolada Solidària (21 d’octubre) 
*Celebració del dia internacional dels drets dels infants (20 de novembre) 
*Felicitacions nadalenques amb el  centre agermanat 
*Campanya de recollida de roba i joguines per Càritas 
*Taller “El camí de l’escola” 
 
Segon i tercer trimestre 
*Jocs de pati al pati d’Infanti 
*Ludoteca s’altre senalla (21 de gener) 
*Projecte Padrins de lectura 
*Dossier per l’escola agermanada “el canvi climàtic” 
*Lip dub i/o jornada lúdica-esportiva (gimcana)  per concretar 
 
Horari setmanal de jocs de pati 
 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

JOCS  I 
CURSOS 

 

PISTA 
1r i 2n 

PISTA 
3r 

PISTA 
4t 

PISTA 
5è 

PISTA 
6è 

RECOLLIR 
PAPERS 

I 
RODES 

 
1r i 2n 

 
3r 

 
4t 

 
5è 

 
6è 

TENNIS 
TAULA 

( a demanda) 

 
3r 

 
5è 

 
1r i 2n 

 
6è 

 
4t 
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ANNEX 4. Programació de serveis i d’activitats complementàries i 
extraescolars 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
 
Escoleta matinera: De dilluns a divendres, de les 7.30 h. fins a les 9.00 h. Tots els 
dies lectius de l’any. Gestió: Espiral, entitat prestadora de serveis a la infància i 
a la joventut. 
 
Menjador escolar: De dilluns a divendres, de les 14.00 h. fins a les 16.00 h. Tots 
els dies lectius de l’any. Concessió: Comedores escolares Julio Tundidor Molina 
S.L. El menjar s’elabora a la cuina del centre. 
 
 
 

Planificació anual d’activitats complementàries i de sortides didàctiques  
 

SORTIDES I ACTIVITATS INFANTIL data cursos 

Teatre anglès MILLY POTTER 30 Octubre 
(12’30) 

TOTS 

Teatre “ARTEFACTES MUSICALS” 14 Desembre 
(11’30-13’30) 

  TOTS 

Sortida de TARDOR per PALMANYOLA  Novembre (dia 
a determinar) 

TOTS 

Teatre “CANTANT ANIMALADES” 12 de Febrer 
(9’30 h.) 

TOTS 

Rua de CARNAVAL 5 de Febrer (12 h TOTS 

EXCURSIÓ AUTOCAR “GRANJA JOVENT” 27 ABRIL (9’ 15 
a 14 h.) 

TOTS 

Teatret “EN CAPUTXET VERMELL” 16 de Maig  

(9’ 30 h. ) 

TOTS 
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“CONTES SAHARAUIS” 21 de Març TOTS 

 
I altres activitats que puguin sorgir durant el curs.(taller de postals, festa de la pau,...) 

 

 

 

SORTIDES I ACTIVITATS PRIMER CICLE data cursos 

 

Projecció del documental “El camí de l’escola” 16/10/15 Tota Primària 

Bunyolada solidària 21/10/15 Tota Primària 

Teatre en anglès “Millie Potter” (al Centre) 30/10/15 Tota Primària 

Sortida a l’Aquàrium 1r trimestre 1r cicle 

Dia dels Drets dels Infants ( al Centre) 20/11/15 Tots els cicles 

Ludoteca organitzada per “L’altra senalla” ( al 
Centre) 

21/01/16 Tots els cicles 

Activitat “Emocions amb plastilina” de Viu la 
Cultura ( al Centre) 

24/02/16 1r cicle 

Teatre musical “La Bruixa Safrà” (sortida) 2n trimestre 1r cicle 

Activitat “Sa Jaia Corema” (al Centre) 2n trimestre 1r cicle 

Activitat del Dia del Llibre ( al Centre) 22/04/16 1r cicle 

Activitat “El llibre de les Bestioles”de Viu la 
Cultura ( al Centre). 

3r trimestre 1r cicle 

Sortida al Parc de Tecnologies Ambientals 
“TIRME” 

3r trimestre 1r cicle 
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SORTIDES I ACTIVITATS SEGON CICLE data cursos 

 

Projecció del  documental “El  camí de l’escola” 16-10-15 Tota primària 

Bunyolada Solidària 21-10-15 Tots els cursos 

Teatre en anglès Millie Potter 30-10-15 Tota primària 

Dia Internacional Drets dels Infants 20-22-15 Tots els cursos 

Ludoteca organitzada per “L’altra senalla” 21-01-16 Tots els cicles 

Sortida a la natura (per determinar)          març 2n cicle 

Sortida a la natura (per determinar)          abril 2n cicle 

Sortida a la natura  “ del refugi de Deià a cala 

Deià” 

maig/juny 2n cicle 

Altres que vagin sorgint al llarg del curs.   

 

 

 

 

SORTIDES I ACTIVITATS TERCER CICLE data cursos 

 

TIRME (Son Reus) Visita guiada incineradora 
organitzat per Mac Insular 

9-10-2015 5è i 6è 

Projecció del documental “El camí de l’escola” 16-10-2015 5è i 6è 



PGA CEIP Gaspar Sabater                                        curs 2015-2016  

37 

amb col·laboració amb el Fons Mallorquí de 
Cooperació 

Teatre en anglès. Millie Potter 30-10-2015 5è i 6è 

Teatre o cinema (segons oferta) Finals 1r 
trimestre 

5è i 6è 

Ludoteca organitzada per “L’Altra Senalla” 21-01-2016 5è i 6è 

Senderisme a Mondragó 29-04-2016 5è i 6è 

Senderisme Ermites Velles a Valldemossa 3r trimestre 
(maig) 

5è i 6è 

Viatge d’estudis  3r trimestre 6è 

Altres que vagin sorgint durant el curs   

 

 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 
Hi ha activitats extraescolars de dilluns a dijous de 16 a 17h i de 17 a 18h. 
Aquestes activitats s’impartiran des de dia 01 d’octubre de 2015  fins 31 de maig 
de 2016. 
 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS 

16h -17h English 
Primaria 

Aloha 
Mental 

Arihmetic 

English 
Primaria 

Aloha Mental 
Arithmetic 

16h -17h Taekwondo  Taekwondo Ball Modern 

16h -17h Patinatge  Percussió i 
Jocs Musicals 

Manualitats 

16h -17h   Play English  

16h – 17h   Patinatge  

17h - 18h Patinatge 
Avançat 

 Patinatge 
Avançat 
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Patinatge i Patinatge Avançat 
Aquesta activitat s’impartirà els dilluns i els dimecres de 16 a 17 hores i de 17 a 
18 hores a les pistes del pati de l’escola; si plou es farà al gimnàs sense patins. 
S’han inscrit 20 alumnes. 
El preu d’aquesta activitat és de 25€/mensuals si venen els dos dies i 15€/mes 
si només venen un dia per setmana. 
Els socis de l’APIMA tenen un 10% de descompte i un 5% addicional per més 
d’un germà. 
 
Play English 
Aquesta activitat s’impartirà els dimecres de 16 a 17 hores a la Biblioteca de 
l’escola. 
S’han inscrit 7 alumnes. 
El preu d’aquesta activitat és de 15€/mensuals. 
Els socis de l’APIMA tenen un 10% de descompte i un 5% addicional per més 
d’un germà. 
 
English Primària 
Aquesta activitat s’impartirà els dilluns i els dimecres de 16 a 17 hores a l’aula 
de primer de primària. 
S’han inscrit 6 alumnes. 
El preu d’aquesta activitat és de 25€/mensuals. 
Els socis de l’APIMA tenen un 10% de descompte i un 5% addicional per més 
d’un germà. 
Taekwondo 
Aquesta activitat s’impartirà els dilluns i dimecres de 16 a 17 hores al gimnàs de 
l’escola. 
S’han inscrit 8 alumnes. 
El preu d’aquesta activitat és de 25€/mensuals. 
Els socis de l’APIMA tenen un 10% de descompte i un 5% adicional per més 
d’un germà. 
 
Aloha Mental Arithmetic 
Aquesta activitat s’impartirà els dimarts i dijous de 16 a 17 hores a l'aula de 
primer de primària 
S’han inscrit 15 alumnes. 
El preu d’aquesta activitat és de 56€/mes. 
Els socis de l’APIMA tenen un 10% de descompte en el primer , un 15% de 
descompte en el segon i un 50% en el tercer germà 
 
Manualitats 
Aquesta activitat s’impartirà el dijous de 16 a 17 hores a l'aula d'escola 
matinera. 
S’han inscrit 7 alumnes. 
El preu d’aquesta activitat és de 15€/mes. 
Els socis de l’APIMA tenen un 10% de descompte i un 5% addicional per més 
d’un germà. 
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Ball Modern 
Aquesta activitat s’impartirà els dijous de 16 a 17 hores al gimnàs de l’escola. 
S’han inscrit 12 alumnes. 
El preu d’aquesta activitat és de 15€/mes. 
Els socis de l’APIMA tenen un 10% de descompte i un 5% addicional per més 
d’un germà. 
 
Percussió  i jocs Musicals 
Aquesta activitat s’impartirà els dimecres de 16 a 17 hores a l'aula de música de 
l’escola. 
S’han inscrit 9 alumnes. 
El preu d’aquesta activitat és de 15€/mes. 
Els socis de l’APIMA tenen un 10% de descompte i un 5% addicional per més 
d’un germà. 
 
Natació 
Aquesta activitat es fa directament amb la UIB. 
Els preus de l’activitat els posa la UIB i els socis de l’APIMA tenen descomptes 
especials i no paguen matrícula. 
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ANNEX 5. Memòria administrativa 
 
a) Estadística de principi de curs 
Aquestes dades actualitzades del centre es troben enregistrades als apartats 
corresponents de l'aplicació del Gestib.  
 
La matrícula del nostre centre a dia 14 d’octubre de 2015 són: 
 

Curs  Alumnes Cicle Etapa 

EI 3 anys 25 

79 79 EI 4 anys 29 

EI 5 anys 25 

EP 1r 24 
53 

157 

EP 2n 29 

EP 3r 27 
50 

EP 4t 23 

EP 5è 27 
54 

EP 6è 27 

Total alumnes del centre 236 

 
b) Estat de les instal·lacions i equipaments. 
 
Els membres de la brigada del ajuntament de Palmanyola  no han fet cap 
intervenció en el centre durant els mesos d’estiu ja que s’hi desenvolupava una 
escoleta d’estiu .  Amb l’inici  del curs, el mes de setembre,  han començat els  
treballs habituals de manteniment als diversos edificis i al pati de l'escola   
Pel que fa al mobiliari, aquest resulta insuficient i és per això que, amb data 8 
d’octubre s’ha fet una demanda de taules, cadires i armaris 
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ANNEX 6. Organització de les activitats festives de l’escola 
 

Es  proposa l’elaboració d’un calendari de festes de l’escola amb l’objectiu que 
les famílies puguin planificar-se  amb antelació.  
 

Calendari de festes CEIP Gaspar Sabater curs 2015-2016 
 

Data Celebració 
Participació 
famílies 

Descripció i Organització 

21/10/15 Bunyolada 
solidària 

Amb 
col·laboració 
amb 
l’APIMA 
 

Aportació simbòlica d’1 € que anirà 
destinada al Fons Mallorquí de 
Solidaritat en concret a l’escola 
Santo Domingo de Guzmán de 
Nicaragua. 

Nadal Decoració 
nadalenca 

Sí amb 
col·laboració 
amb 
l’APIMA 

Es prepara la decoració a les aules. 
Un horabaixa es fa la decoració entre 
tota la comunitat educativa. 

  
22/12/15 

Concert de 
Nadal 

Sí A partir de les 12 h. en el pati de 
l’escola. Participació de tots els 
infants de l’escola. 

20/01/16 Sant Antoni-
Sant Sebastià 

Sí A partir de les 12 h. gloses per part 
de l’alumnat. Després torrada 
tradicional amb les famílies dels 
alumnes. 

29/01/16 Dia de la Pau No Duració: mitja hora. Activitat 
conjunta Infantil i Primària. Cada 
cicle prepara una activitat. 

5/02/16 Carnestoltes Sí. Després 
de la 
desfilada 

A partir de les 12 h. 
Desfilada C/ Gardènies i 
C/Magnòlies. 

Tots els 
dimecres 
de 
Quaresma 

Jaia Corema  No Activitat d’Infantil i de 1r cicle de 
Primària. 

22/04/16 Dia del llibre No Preparació d’activitats per cicles 
amb col·laboració amb la 
coordinadora de Biblioteca. 

 Darrer dia 
d’escola 

No Activitats de darrer dia de curs. 
Organització per cicles. 

 

 

 

 


