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CERTIFICAT 

 
 

Jo, Dolors Sabán Ruiz, amb DNI 46604712L, com a directora de l’Escola Joan 
Pelegrí de la Fundació Cultural Hostafrancs (codi de centre del Departament 
d’Educació 08013640) certifico que: 

• S’ha treballat conjuntament a diferents espais de debat (nivell, 
departaments i seccions de claustre) el document que aquí es 

presenta. 
• El document ha estat presentat telemàticament i presencialment al 

Consell Escolar del centre en data 15/12/2022 i no hi ha hagut cap 

esmena al seu contingut. 
 

I, per a què així consti, signo el present document: 
 
 

 
 

 
 

Dolors Sabán Ruiz 
 
Hostafrancs, 15 de desembre de 2022 
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CERTIFICAT 
 

 
Jo, Víctor Ranera i Martín, amb DNI 37.334.706-W, com a director de la 
Fundació Cultural Hostafrancs, entitat titular de l’Escola Joan Pelegrí certifico 

que aquesta Memòria ha estat presentada telemàticament i presencialment als 
membres del Patronat d’aquesta institució i no s’ha presentat cap esmena al seu 

contingut. 
 
I, per a què així consti, signo el present document: 

 
 

 
 
 

Víctor Ranera i Martín 
 

15 de desembre de 2022 
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PRESENTACIÓ 
El curs 2021-2022 ha estat encara marcat per les conseqüències de la pandèmia 
de SARS-CoV-2 del curs 2019-2020. Tot i que no ha estat necessari 

ensenyament telemàtic complert, si ha calgut mantenir en alguns moments les 
videoconferències. 
 

A l’escola vam apostar per un ensenyament 100% presencial des de l’inici del 
curs a totes les etapes educatives. Els objectius es van marcar seguint les 

indicacions del Departament d’Educació al Pla d’actuació per al curs 2021-2022 
per a centres educatius en el carc de la pandèmia i concretats al Pla 
d'organització de l'Escola Joan Pelegrí pel curs 2021-2022. Aquest document 

concreta les mesures organitzatives que l’escola ha dut a terme per mirar de 
minimitzar el risc de contagi per SARS-CoV-2 i, en cas d’haver-hi, com s’actuarà 

amb l’alumnat que ha de fer quarantena i amb l’alumnat que es mantindrà a 
l’aula per trobar-se immunitzats.  
 

La memòria anual del curs ha de recollir el grau d’assoliment dels objectius 
definits a l’inici del mateix i la seva reflexió, a més de les accions de millora que 

es desprenen d’aquesta valoració. Tot i que les restriccions per la pandèmia no 
van ser tan estrictes com les del curs 20-21, el nostre projecte educatiu no es 
va poder dur a terme en la seva totalitat. Manteniem els grups bombolla i es va 

fer un primer pas en poder cursar optatives. L’alumnat va triar entre les 
optatives més demandades els cursos anteriors i van realitzar 2 en el curs, una 

per quadrimestre.  
En el segon trimestre del curs el nombre de contagis per Covid tant de l’alumnat 
com el professorat va augmentar. El protocol de seguiment d’alumat confinat 

va canviar en dues ocasions des de l’inici del curs i el Pla d’organització es 
trobava en constant revisió. La gestió de tot plegat va necessitar de moltes 

hores de dedicació que no van permetre treballar els objectius del curs en 
profunditat.  
 

L’atenció a la diversitat de l’alumnat després de la pandèmia ha estat la nostra 
prioritat. Per aquest fet una de les accions de millora pel curs 2022-2023 serà 

la formació del professorat en recursos per atendre l’alumnat.  
 
Tot i les dificultats i incerteses del curs, l’escola ha apostat també enguany per 

continuar rebent alumnat en pràctiques del Màster de Formació del professorat 
en ensenyament secundari.  

 
 

Aquesta memòria també es completa amb el document Acta revisió per la 
direcció 2022, que forma part dels requeriments de la norma ISO 9001:2015 
 

  

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/documents_publics/Centres/20220519_Pla_actuacio_centres.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/documents_publics/Centres/20220519_Pla_actuacio_centres.pdf
https://docs.google.com/document/d/1n-gmDU5LpuVy98HpN_8tPjGYQy0WD38gAfqtYoIRCZI/edit
https://docs.google.com/document/d/1n-gmDU5LpuVy98HpN_8tPjGYQy0WD38gAfqtYoIRCZI/edit
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L’ESCOLA JOAN PELEGRÍ 
L’Escola Joan Pelegrí de la Fundació Cultural Hostafrancs som un centre 
concertat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

S’imparteixen les etapes següents dels ensenyaments reglats no universitaris: 
● Segon Cicle d’Educació Infantil (3-6 anys). 

● Educació Primària (6-12 anys) 

● Educació Secundària Obligatòria (ESO, 12-16 anys) 

● Batxillerat (16-18 anys) en les modalitats: 

o Humanitats i Ciències Socials 

o Ciències i Tecnologia 

● Cicles Formatius de Grau Mitjà (16-18 anys): 

o Sistemes Microinformàtics i Xarxes 

o Activitats comercials 

● Cicles Formatius de Grau Superior (18-20 anys i formació al llarg de la 

vida): 

o Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat 

Missió, visió i valors 

Missió 

L’Escola Joan Pelegrí som una escola catalana, aconfessional, plural i 

participativa, que depèn institucionalment de la Fundació Cultural Hostafrancs, 
l’origen de la qual es remunta a 1904. El nostre objectiu és la formació i 

acompanyament d’infants, joves i adults durant la seva etapa educativa per tal 
que puguin assolir la màxima competència en una societat canviant i 

globalitzada, amb uns valors reconeguts universalment. Treballem per a què 
tothom hi pugui trobar el seu espai i tenir un creixement personal que li permeti 
desenvolupar les seves capacitats i interessos.  

Visió 

L’Escola Joan Pelegrí pretén: 

• Desenvolupar al màxim les capacitats i habilitats de l’alumnat, 
considerant-lo el centre de les activitats d’ensenyament-aprenentatge. 

• Disposar d’una oferta formativa flexible i diversificada 

• Adequar els estudis, continguts i metodologies als canvis en la societat 
• Atendre la diversitat de l’alumnat. 

• Tenir un bon ambient de treball i cooperació entre tots els membres de 
la comunitat educativa i l’entorn. 

• Promoure uns valors compartits per tothom que guien l’acció educativa 

de manera transversal. 
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• Gaudir d’una organització interna democràtica i participativa, amb una 

forma de gestió eficaç, recolzada en eines segures i un sistema de millora 
continuada. 

• Estar vinculats amb el món laboral, l’entorn empresarial i la universitat. 

Valors 

Els valors que guien la nostra activitat educativa són: 

• De caràcter universal: pau, solidaritat, justícia i l’estimació i respecte pel 
medi ambient. 

• Socials: participació, honestedat, respecte i tolerància. 
• Personals: empatia, assertivitat i sentit crític. 

 
Crear un bell estat de convivència, d’amistat i de confiança és decisiu per a 
l’esdeveniment del futur del ciutadà. (Joan Pelegrí i Partegàs). 
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ALGUNES DADES DEL CURS 2021-2022 
L’alumnat per nivells va ser1: 
 

Etapa/curs Grups Alumnes 

Educació Infantil 9 185 

 P3 3 56 

 P4 3 61 

 P5 3 68 

Educació Primària 18 429 

 1r 3 71 

 2n 3 70 

 3r 3 70 

 4t 3 71 

 5è 3 74 

 6è 3 73 

Educació Secundària Obligatòria 28 717 

 1r 7 181 

 2n 7 179 

 3r 7 178 

 4t 7 179 

Batxillerat 14 420 

 1r 7 212 

 2n 7 208 

Cicles Formatius de Grau Mitjà 4 118 

 1r SMX 1 30 

 2n SMX 1 32 

 1r AC 1 31 

 2n AC 1 25 

Cicles Formatius de Grau Superior 2 59 

 1r LACQ 1 29 

 2n LACQ 1 30 

 69 1928 

 

Si fem un estudi comparatiu dels darrers anys observem que globalment: 
 

 
1 Dades a 30 de setembre de 2021 
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Activitats de formació continuada del personal 

El Pla de formació del curs 2021-2022 preveia les següents activitats: 

 

Títol Destinataris/àrees Realització 

Xarxa d’escoles per la 
Igualtat i la Diversitat 

Mestres i professorat La realitzen 
un grup de 

33 mestres i 
professors 

Coeducació i LGTBI Professorat de Secundària I 

PAS 

Es realitza en 

format 
presencial. 

Science bits Professorat de Ciències Es realitza en 
format online 

Innovamat Mestres  Es realitza en 

format híbrid 
entre els 

Mestres de 
Primària 

DEA Mestres, professorat i PAS Realitzada en 

format 
presencial 

0

500

1000

1500

2000

2500

Evolució de la matrícula des de 2011-2012 a 2021-2022

Infantil Primària ESO Batxillerat CF TOTAL
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Formació dels Equips 

Directius 

Direcció pedagógica 

Cap d’Estudis ESO 

Realitzat en 

format 
presencial 

Oportunitats del nou 

currículum 

Direcció pedagógica 

Caps d’estudi 
Coordinacions pedagògiques 

Realitzat en 

format online 

Característiques: 

• Gratuïta pels treballadors/es de l’Escola Joan Pelegrí 
• Tenen prioritat d’assistència les persones destinatàries. 

 

Inici del curs condicionat per les obres 

Al llarg de tot el curs 2020-2021 es van realitzar les obres del nou edifici 
d’Infantil-Primària que acull les aules de I3 i dos grups de 6è de primària. Tot i 

que les aules van estar operatives pel primer dia del curs, tots els mestres i el 
personal de serveis van fer un esforç enorme per poder-ho tenir tot a punt.  Tot 
i aquest enorme esforç els serveis de l’edifici no van estar disponibles. Vam 

iniciar el curs amb un generador de llum al pati per problemes amb el 
subministrament i els permisos. El primer trimestre l’alumnat d’infantil-primària 

continua dinant a les aules o a l’edifici de Secundària.  
El segon trimestre del curs es solucionen els problemes amb el serveis i, després 
de passar totes les inspeccions, l’edifici d’infantil-primària compleix la normativa 

per tenir la certificació de centre d’ensenyament escolar.  
Els/les mestres d’infantil-primària al llarg de tot el curs han realitzar les classes 

en espais diferents, amb material repartit per diferents edificis, sense els 
recursos digitals necessaris, però prioritzant l’alumnat i el seu aprenentatge. Ha 

estat un curs incòmode per sorolls de les obres i, en algun moment, reducció de 
serveis. Tot i així s’ha superat amb èxit i les famílies han agraït l’esforç de tota 
la comunitat.  

COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL 
La comunicació institucional de l’escola s’ha centrat en: 

● Web de l’escola. 

● Blogs de notícies. Hi ha tres blogs que ofereixen informació de diferents 

àmbits: 

o Diari online d’Infantil-Primària. Notícies breus amb imatges 

d’aquesta etapa. 

o Blog del Grup UNESCO. Informacions de l’actualitat del Grup 

UNESCO i altres notícies sobre educació en valors. 

o Blog de la biblioteca. Presentació de novetats al catàleg de 

la biblioteca, propostes didàctiques, foment de la lectura... 
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● Canal de notícia de Twitter (@joanpelegricat). 

● Pàgina de Facebook (https://www.facebook.com/joanpelegricat/). 

● Compte d’Instagram (@joanpelegricat) amb imatges i vivències de 

membres de la comunitat educativa. 

● Pàgina de Facebook d’antics alumnes 

(https://www.facebook.com/exalumnes.escolajoanpelegri). Es publica 

informació rellevant sobre l’activitat de l’escola. 

● Canal de ràdio a Ivoox. 

● Altres xarxes socials: 

o Carpetes compartides de fotografies (durant el curs es va canviar 

perquè les famílies puguin veure fotografies i vídeos de les activitats de 
l’escola on els seus fills i filles participen). 

o Canal de vídeo de Youtube 
o Linkedin (específic per ofertes de feina) 

 

L’escola també ha organitzat jornades de portes obertes per tal de donar a 
conèixer el nostre projecte educatiu, les nostres instal·lacions i quines activitats 

duem a terme. Donada la millora en la situació de pandèmia, però sent 
cuidadosos, s’han repartit en 6 jornades de dissabtes al matí.  

 
Infantil-Primària: entrevistes individualitzades amb les famílies interessades per 
P3, a més de dues jornades de dissabte al matí, 12 de Febrer i 5 de Març, de 

visites de les famílies. Sessions online i presencials per les famílies noves a P3 i 
cursos intermitjos.  

 
Educació Secundària (ESO): es distribueixen les famílies interessades en dos 
dissabtes al matí 12 de Febrer i 5 de Març. 

 
Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà (BTL, CFGM): es distribueixen les 

famílies interessades en dos dissabtes al matí 19 de Febrer i 12 de Març, i 19 
de Març per Cicles Formatius de Grau Mitjà. 
 

El Cicle Formatiu de Grau Superior realitza xerrades individuals amb les famílies 
interessades i jornada de Portes Obertes el dimecres 4 de Maig.  

 
Per a les etapes d’Educació Infantil, ESO, Batxillerat i Cicles formatius de Grau 
mitjà s’han organitzat xerrades informatives per a les famílies on s’explica la 

concreció del currículum, l’ideari del centre i els trets bàsics del projecte 
educatiu, les activitats extraescolars i complementàries, els serveis de l’escola… 

La difusió d’aquestes jornades de portes obertes i les xerrades a les famílies es 
fa a través dels següents canals: 

• Contacte, per correu electrònic, amb escoles adscrites, escoles de la zona 

d’influència i escoles que porten força alumnes. 
• Tramesa online de infografies i newsletter informatius a diferents centres 

educatius. 
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• Tramesa per correu electrònic a famílies amb alumnat en edat de 

començar estudis de P3 i 1r d’ESO. 

Presentacions i comunicació del treball del 

professorat 

 

Des de la matèria de Tecnologies per la Informació i la Comunicació (TIC) de 4t 
d’ESO, l’alumnat dirigit pel docent Hermini Manzano, s’han seleccionat quatre 

projectes per passar a la fase final del concurs. Han resultat finalistes dos 
projectes ( MoodGarden i Studium 21) d’aplicacions al concurs mSchools 
Student Awards 2022 en la modalitat de creació d’una App Education promogut 

pel departament d’Educació i el Mobile Word Congress. Ha resultat premiat el 
projecte del grup Moodgarden i ha rebut una menció especial com a millor “pich” 

l’alumna Akadem 
 
El professor de Secundària Cristian Olivé ha estat present en diversos mitjans 

de comunicació com ara les col·laboracions habituals que manté a la Cadena 
SER o Archiletras. Des de la plataforma PEN Català ha realitzat el taller “ La 

creació com a eina de mediació”. Participa, sol·licitat per  l'Oficina Nacional de 
Prospectiva y Estrategia del Gobierno de España en la realització del taller “La 
visión de los estudiantes: ¿Qué y cómo te gustaría aprender en el 

colegio/instituto?” 
 

El Grup Unesco de l’escola fa 30 anys. Són molts els mestres i professors/es 
que han format part d’ell al llarg de les tres dècades i tots han deixa’t la seva 
empempta i han transmès els valors a les noves incorporacions. 

 
La Mercè Velilla, mestra de primària, és nomenada pregonera de la Festa Major 

d’Hostafrancs perquè és una persona molt implicada al moviment associatiu i 
educatiu del barri, fet que ha mostrat participant de l’associació de comerciants 
del barri, activitats del Districte i altres col·laboracions veïnals, al llarg dels 10 

anys que ha estat directora de la Fundació Cultural Hostafrancs.  
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RESULTATS D’ENQUESTES I PROVES  

Proves externes de 6è d’Educació Primària 
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Els resultats d’aquestes proves externes situen l’escola per sobre de les escoles 
de la mateixa complexitat en totes les competències tret de la competència en 

llengua anglesa on els resultats són significativament pitjors que els resultats 
de la mitjana de Catalunya i el de les escoles de la mateixa complexitat. 
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Proves externes de 4t d’ESO 
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En un estudi més significatiu de les proves observem: 

Resultats de les PAU 

Relació alumnat aprovats ordinària i extraordinària 

A segon de batxillerat comencen el curs 208 alumnes i es produeixen 5 
baixes al llarg del curs. D’aquests, aproven segon de batxillerat en la 

convocatòria ordinària del maig 157 alumnes (77,3%) (160 alumnes i 
77,7% curs 20-21). D’aquests 157 alumnes aprovats al juny fan les PAU 146 
alumnes (93,0%), 141 fan Fase General i Específica i 5 alumnes només Fase 

Específica. 

Dels 46 alumnes que es presenten a la convocatòria extraordinària 
(juny),  n’aproven 27 (en total 184 alumnes, 90,6%). Dels 19 alumnes 

restants, 14 repeteixen  i 5 són baixa. 
Globalment: 
 
        TOTAL % 
Alumnat 2n BTL 25 29 31 33 28 29 28 204  

Baixes al llarg del curs   1  E   5  

Aprovats Ordinària 18 26 22 23 18 25 25 157 77,3 

Aprovats Extraordinària 5 1 3 7 7 3 1 27 90,6 
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Relació aprovats Catalunya/Escola * 

 CATALUNYA Escola 

MITJANA PAU (FG) 6,86  

NOTA EXPEDIENT 7,61 7,91 

NOTA ACCÉS 7,31 7,41 

% APTES 96,9% 99,3% 

Desviació EXP-PAU  -0,98 

 
*Càlculs fets amb els APTES de les PAU i amb l’alumnat que ha fet la Fase General. 

 

Enguany , es van donar a l’escola 11 matrícules d’honor als alumnes amb nota 
d’expedient  9 (8 noies i 3 nois). 9 alumnes més van obtenir nota  9. 

D’aquestes MdH, 4 alumnes va ser menció especial de les PAU (nota de la fase 

general  9). 

 

Dels 140 alumnes que van fer la Fase General de les PAU i van ser APTES a les 
PAU, 18 alumnes van treure més nota a les PAU que la seva nota d’expedient 
(+0,439 mitjana de desviació), mentre que 122 van baixar la seva nota 

d’expedient  (-1,191 mitjana de desviació). 
 

RESULTATS DE LES ENQUESTES DEL CURS.  
 

Enquesta a exalumnes de Batxillerat 

https://docs.google.com/document/d/1VntIlBH5Zg_1UMTt44EZmNpHCKHbJuIIeseDBz7jBjQ/ed

it?usp=sharing 
 

Es detecta una disminució del nombre de respostes al llarg dels anys. Diagnosi 
de les causes i possibles solucions: 

• L’alumnat ja no fa servir el correu de l’escola. 

• El tutor o la tutora del curs anterior podria enviar l’enquesta o 
personalitzar-la. 

• En el correu animar a reenviar-lo a altres companys/es. 

 

Resum del contingut: 
• Més del 80% cursen els estudis universitaris triats en 1a o 2a opció, 

elevant-se aquest percentatge al 100% en el cas dels estudis de Cicles 
formatius de grau superior. 

• El 100% de l’alumnat està satisfet amb els estudis que cursen. 
• L’elevada diversitat dels estudis en curs. 

https://docs.google.com/document/d/1VntIlBH5Zg_1UMTt44EZmNpHCKHbJuIIeseDBz7jBjQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VntIlBH5Zg_1UMTt44EZmNpHCKHbJuIIeseDBz7jBjQ/edit?usp=sharing
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Valoració global:  
• Bona feina d’orientació. 
• Una orientació que no precondiciona gens la tria d’estudis. 

• Encara hi ha força mentalitat de veure els Cicles formatiu com un pont 
cap a la universitat més que no pas uns estudis amb valor propi. 

 

Enquesta a exalumnes de Cicles formatius 

Aquesta enquesta es realitza a l’alumnat a través de l’aplicatiu sBid que gestiona 
les FCT amb les empreses. Automàticament en acabar les pràctiques han de 

contestar unes preguntes, que després el Coodinador de pràctiques pot 
descarregar els resultats. 
Traiem les següents conclusions: 

1. L’ex-alumnat de CFGM té un alt percentatge de continuïtat en graus 

superiors (66% AIC i 87% SMX) 

2. Més de la meitat del ex-alumnat de CFGS treballa a temps total o 

parcial. 

3. La manca d’experiència és l’impediment principal per no trobar feina per 

part dels ex-alumnes. 

4. El 66% de l’ex-alumnat de CFGS que segueix estudiant, ho fa en Grau 

universitari o equivalents. 

5. El 27% de l’ex-alumnat de CFGS que segueix estudiant, ho fa en un 

altre CFGS. 

6. La feina dels ex-alumnes que treballen està relacionada amb els estudis 

realitzats. 

7. Normalment els ex-alumnes no treballaven en les feines anteriors abans 

de començar els Cicles. 

8. Els Cicles formatius han ajudat als ex-alumnes a trobar feina. 

9. Els contractes típics són a temps complert. 

Enquesta a les famílies 

Enquesta feta a les  famílies durant febrer-març del 2022. El document enllaçat 
recull de forma més explícita els resultats de l’enquesta.  
Nombre de respostes:  454 
  

Respostes 

Infantil- 11,89% 

Primària 31,72% 

ESO 35,68% 

Batxillerat 17,84% 

CFGM  2,64% 

https://docs.google.com/document/d/1pt5RayxWkm-jLhxtlUDudkJQLyYBytXN/edit
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S'observa que a Infantil s'obtenen millors resultats que a Primària. 
Algunes conclusions d'Infantil-Primària: 

• Alguna família parla de manca de recursos per atendre a alumnes amb 
necessitats educatives especials. 

• Es demanen més continguts en Anglès 

• Hi ha famílies que parlen del poc contacte que han mantingut amb el 
tutor/a i veuen necessitat de més reunions individuals (anys amb 

restriccions a l’escola) 
• Les famílies poc implicades amb la vida de l'escola ho atribueixen més a 

la manca de temps i a les restriccions de la covid. 

• Famílies d’infantil creuen que falten espais verds al pati. 
  

Algunes conclusions d'ESO: 

• Les famílies voldrien major implicació en la vida de l'escola. Es 
proposarà convidar-les al lliurament de premis (CTMA i Drets humans), 

xerrades literàries, obres de teatre de 1r d'ESO, fer exposicions de les 
maquetes del Crèdit de síntesi, fer exposicions de treballs d'Educació 
Visual i Plàstica al vestíbul... 

• Hi ha famílies que es queixen de no haver mantingut entrevista amb el 
tutor o la tutora. 

• Consideren els extraescolars poc adequats a les seves necessitats. Es 
traslladarà el tema als responsables del CMX però també es valora que 
les famílies  

Algunes conclusions de Batxillerat: 

• Els temes que mereixen comentaris són la poca implicació d’alguns 
tutors, es concentren sobretot en un grup classe.  

• Els pares estan poc implicats, però perquè consideren que tenint els fills 

a batxillerat no és necessari.  

Algunes conclusions de Cicles formatius: 

• S’ha de millorar l'accessibilitat de les famílies en relació a l’equip 
directiu i implicar-les més a les activitats de l’escola , en canvi es valora 
molt positivament la comunicació vía Alexia. Es proposa invitar a les 

famílies a els actes de l’escola, comiat de cicles i actes d’entrega de 
premis. 

  

 

Enquesta a l’alumnat de Secundària 

El curs 2021-2022 no es realitza l’enquesta a l’alumnat.  
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ALUMNAT EN PRÀCTIQUES 
Hem acollit alumnes en pràctiques tant del Grau de mestre com del Màster de 
formació inicial del professorat. El repartiment per especialitats és el següent: 

 

 Estudiants 

Grau de mestre  

Educació Infantil 4 

Educació Primària 6 

Màster de formació inicial del professorat de Secundària  

Educació Física 2 

Matemàtiqus 2 

Tecnologia 2 

FOL 1 

Economia 1 

Geografia-Història 1 

Física i Química 2 

Llengua i Literatura Catalana 3 

Dibuix 1 

Música 2 

Llengua i Literatura Castellana 3 

Llengua Anglesa 1 

 
 

El Juliol del 2022 l’escola va presentar la memòria com a Centre formador 
d’alumnat de pràctiques del Màster dels darrers tres cursos, alhora que sol·licita 
continuar participant del programa.  

 
Rebem resposta del Departament d’Educació de continuïtat en el projecte per 

tres cursos més i , enguany, la direcció de l’escola realitzarà la formació de 
centre formador. 
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OBJECTIUS GENERALS D’ESCOLA 
Objectiu Indicadors Valor a 

assolir 
Valor assolit 

Definir una línia pedagògica d’escola que tot el professorat 
pugui transmetre a les famílies de forma clara a les 

jornades de portes obertes 

Redacció d’un missatge 
entenedor i significatiu 

100% 90% 

Grau de satisfacció de les 
famílies a les jornades de 

Portes Obertes 

80% 98% 

Activitats Recursos Responsable 
Temporització 

Realitzat 
1r trim 2n trim 3r trim 

Reflexió a la reunió d’Equip 

Directiu 

Reunions EDIR Direcció de 

l’escola 
☒ ☐ ☐ ☒ 

Reflexió a través de les reunions 

de cicle a Infantil-Primària 

Coordinacions de 

Cicle 

Direcció de 

l’escola 
Cap d’Estudis 

Infantil-Primària 

☐ ☒ ☐ ☒ 

Reflexió a través de les reunions 

de Departament a Secundària 

Reunions de 

Departament 

Direcció de 

l’escola 
Caps de 
Departament 

☒ ☐ ☐ ☒ 

Reflexió a la reunió de 
Coordinació de Secundària 

Reunions de 
Coordinació 

Direcció de 
l’escola 

☒ ☒ ☐ ☒ 

Recull i exposició de les idees al 
Claustre de Secundària 

Professorat de 
Secundària 

Direcció de 
l’escola 

☒ ☒ ☐ ☒ 

Reunions trimestrals amb l’equip 
impulsor 

Professorat que 
pertany a l’equip 

impulsor 

Direcció de 
l’escola 

☒ ☒ ☒ ☒ 
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Observacions Es recull al document  l’estudi exhaustiu de l’enquesta realitzada a les famílies a la jornada de 
portes obertes.  
Respecte al missatge a l’escola, no van aconseguir un missatge transmetre-ho per un redactat clar 

però si que hauria de girar sobre cinc eixos: 
Creixem amb tú 

Ensenyament experimental 
Escola compromesa 
Vinculats a l’entorn 

 

 

Objectiu Indicadors Valor a assolir Valor assolit 

Realitzar un treball i seguiment inclusiu de l’alumnat amb 
dificultats i trastorns d’aprenentatge 

Satisfacció del professorat en 
el seguiment de l’alumnat 

80% No es recull 

Resultats d’aprenentatge de 
l’alumnat 

100% 100% 
promocionen 

Activitats Recursos Responsable 
Temporització 

Realitzat 
1r trim 2n trim 3r trim 

No excloure de l’aula l’alumnat 
amb Pla Individualitzat 

Professorat 
Equip psicopedagogia 

Cap d’estudis de 
secció 

☒ ☒ ☒ ☒ 

Realitzar reunions periòdiques de 
seguiment entre els equips 

docents dels grups d’aquest 
alumnat 

Coordinació de nivell 
Professorat 

Equip de 
psicopedagogia 

Direcció de l’escola 
Cap d’estudis de 

secció  

☒ ☒ ☒ ☒ 

Mantenir les reunions amb la 
Comissió Social 

Serveis Socials Direcció de l’escola ☒ ☒ ☒ ☒ 

Observacions Es realitza a les jornades de setembre reunió d’equips docents dels grups amb alumnat amb 
seguiment. Al llarg del curs aquest seguiment es realitza a través del/de la tutor/a del curs, la 
psicopedagoga de l’escola i els serveis externs. A les reunions d’avaluació es fa valoració del 

https://docs.google.com/document/d/1I0kN9ggYNIsiMrvREhClf2E8qDmnAZDfjtwBqCe8zqQ/edit
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seguiment de l’alumnat amb necessitats educatives. Les reunions amb la comissió social s’han 
col·lapsat amb l’alumnat absentista.  

 

Objectiu Indicadors Valor a assolir Valor assolit 

Promoure la sostenibilitat i consum responsable  Iniciar la participació en la 
Xarxa d’Escoles Sostenibles 

100% 50% 

Activitats Recursos Responsable 
Temporització 

Realitzat 
1r trim 2n trim 3r trim 

Instal·lació de plaques solars als 
edificis de l’escola 

Empresa constructora Direcció de la 
Fundació 

☒ ☐ ☐ ☒ 

Formació de las instal·lacions pel 
personal de l’escola 

Empresa instal·ladora Direcció de la 
Fundació 

☒ ☒ ☐ ☒ 

Formació del professorat en els 
recursos pedagògics que s’obren  

Plantilla 
Programació didàctica 

Direcció de la 
Fundació  

Cap de 
Departament 

☒ ☒ ☒ ☒ 

Realització d’activitats 
pedagògiques que mostrin a 
l’alumnat les instal·lacions per un 

aprenentatge experimental. 

Instal·lacions 
Activitats 
pedagògiques 

Professorat 
Cap de 
Departament 

☒ ☒ ☒ ☐ 

Observacions Cal realitzar un projecte d’escola en sostenibilitat per sol·licitar la participació en la Xarxa d’Escoles 

Sostenibles que no hem fet. L’inici del curs va ser complicat encara per la situació Covid encara 
indefinida i pels canvis de protocol constant. No iniciem la participació en el projecte i amb la 

introducció pel proper curs del nou currículum es decideix no iniciar el procés. S’estudiarà realitzar-ho 
en propers cursos.  
S’inicia amb l’Ajuntament la participació en el projecte “protegim les escoles” per millorar l’accès a 

l’escola d’Infantil-Primària.  
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S’ha participat ambdos l’alumnat en l’acció de neteja cívica del Parc de l’Espanya Industrial. Aquesta 
acció s’emmarca en el Pla Cuidem Barcelona que vol fomentar la corresponsabilitat de la ciutadania 
en la cura de l’espai públic.   

 

Objectiu Indicadors Valor a assolir Valor assolit 

Participar de la Xarxa d’escoles per la Igualtat i la Diversitat Professorat a favor de 

pertànyer en aquesta Xarxa 

80% 90% 

Grau de satisfacció dels 
mestres que realitzen la 

formació 

100% 90% 

Activitats Recursos Responsable 
Temporització 

Realitzat 
1r trim 2n trim 3r trim 

Reunió amb el professorat de 
Cultura i Valors ètics i el 
Departament de Socials per 

introduir les activitats de la Xarxa 

Professorat 
 

Direcció de l’escola 
Cap d’estudis de 
secció 

☒ ☐ ☐ ☒ 

Realitzar la formació sobre 

l’aplicació de les activitats 

Mestres 

Formador 

Direcció de l’escola ☒ ☒ ☒ ☒ 

Observacions Realitzen la formació 30 mestres d’infantil-primària i 3 de secundària que exerciran d’equipi impulsor 

en el curs 2022-2023 

 

Objectiu Indicadors Valor a assolir Valor assolit 

Revisar el Projecte Educatiu de Centre i adaptar-lo al 
Projecte de Direcció.  

Redacció del nou Projecte 
Educatiu 

100% No es realitza 

Activitats Recursos Responsable 
Temporització 

Realitzat 
1r trim 2n trim 3r trim 

Creació d’una Comissió de treball Professorat Direcció de l’escola ☐ ☒ ☐ ☐ 
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Definició dels continguts a 
modificar del PEC 

Comissió de treball Direcció de l’escola ☐ ☒ ☐ ☐ 

Redacció dels apartats a modificar 
o afegir del PEC 

Comissió de treball  Direcció de 
l’escola 

☐ ☐ ☒ ☐ 

Observacions Aquest objectiu apareix com a demanda d’una part del Claustre de professorat. Donada la 
complexitat i intensitat del curs encara marcat per la pandèmia, molt del temps de l’equip de direcció 
es dedica a gestionar els diferents casos que es donen i les diferents normatives. S’emplaça aquest 

objectiu al curs 2022-2023. Si s’inicia amb la reflexió sobre els trets d’escola que es presenten a 
Portes Obertes. També s’aplaça com a conseqüència de l’aplicació del nou currículum en 

l’ensenyament. 

 

 

Objectiu Indicadors Valor a assolir Valor assolit 

Mantenir i revisar la Certificació ISO 9001 No conformitats a l’auditoria 
interna 

3 3 

No conformitats a l’auditoria 
externa 

2 2 

Activitats Recursos Responsable 
Temporització 

Realitzat 
1r trim 2n trim 3r trim 

Realització d’auditoria interna Comissió de qualitat 
Equip auditor 

Pla d’auditoria 
Persones auditades 

Direcció de l’escola ☐ ☒ ☐ ☒ 

Resoldre les no conformitats de 
l’auditoria interna 

Comissió de Qualitat Direcció de l’escola ☐ ☒ ☐ ☒ 

Realització d’auditoria externa Comissió de qualitat 
Equip auditor 

Direcció de l’escola ☐ ☒ ☒ ☒ 
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Pla d’auditoria 
Persones auditades 

Renovació DAFO Comissió de qualitat 
Claustre de 
professorat 

Direcció de l’escola 
Cap de Qualitat 

☐ ☒ ☒ ☒ 

Realització enquestes alumnat Comissió de qualitat 
Alumnat 

Formularis/Enquesta 

Direcció de l’escola ☐ ☒ ☒ ☐ 

Realització enquestes professorat Comissió de qualitat 

Professorat 
Formularis/Enquesta 

Direcció de l’escola ☐ ☒ ☒ ☐ 

Realització enquestes famílies Comissió de qualitat 
Formulari/Enquesta 

Direcció de l’escola ☐ ☒ ☒ ☒ 

Observacions No es realitzen les enquestes a tot l’alumnat ni a totes les famílies pel treball intens amb els casos de 
covid, la gestió de les substitucions i treball a l’aula.  

 

CICLE/ÀREA: EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 

Reunions de Claustre 

Nombre de reunions: Reunions de Claustre: 11 

Principals temes tractats: Organització escolar. 
Funcionament escolar. 
Festes i activitats d’escola. 
Organització de l’ensenyament telemàtic. 
Organització i funcionament dels espais de l’edifici nou. 
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Valoració propostes i iniciatives derivades de les reunions de cicle i de comissions de 
treball. 

Principals acords 
assolits: 

Adhesió a la Xarxa d’escoles per la igualtat i la diversitat. 
Renovació Consell escolar. 
Organització de les Portes Obertes. 
Organització del confinament de grups. Concrecions de l’ensenyament telemàtic. 
Valoració de l’organització de les matèries d’educació en valors i cultura del fet religiós. 
Aprovació de la proposta sobre la barreja d’alumnat al llarg de les etapes d’infantil i primària. 
Aprovació de la continuïtat de la proposta Innovamat a cicle mitjà i 5è de primària. 

 

Valoració dels objectius del curs 

Valoració a mig curs 

Data: 22/02/2022 i 01/03/2022  

Valoració: Definir i organitzar l’ús didàctic que es donarà als nous espais de l'edifici d’Infantil i Primària per 

tal de fomentar un aprenentatge més proper i significatiu. 
En diferents reunió de coordinació i de cicle s’ha treballat sobre l’organització i ús dels diferents espais nous 
de l’edifici d’Infantil-Primària. 
També s’ha iniciat el procés participatiu amb famílies, alumnat i professorat formant una comissió mixta que 
es reuneix periòdicament per parlar sobre l’organització dels espais de pati de l’escola. 
 

Promoure l'ús de la biblioteca escolar d’Infantil i Primària, tot seguint els objectius marcats en 
el pla de treball acordat el curs 2018-19, per complementar els aprenentatges de l’alumnat i 
fomentar el gust per la lectura. 
Es va revisar el Pla per fomentar l’ús de la biblioteca escolar al primer trimestre des de coordinació i en 
col·laboració amb la bibliotecària escolar. S’han iniciat les activitats de préstec per a cicle mitjà i superior de 

primària i l’activitat de conta-contes per a l’alumnat de cicle inicial de primària i educació infantil. Al 2n 
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trimestre s’ha organitzat un horari fix per als diferents grups d’infantil i primària per anar a la biblioteca en 
l’horari en que comptem amb la bibliotecària, per poder fer el préstec i/o activitats específiques dirigides per 
ella. 
 

Establir línies d’actuació per als propers cursos per tal d'ajustar els processos d'ensenyament-
aprenentatge al llarg de les etapes d'infantil i primària. 
No s’ha realitzat el pla de treball per falta de temps, tot i que se n’ha parlat en algunes reunions de 
coordinació. Caldrà marcar unes dates de reunions específiques entre el 2n i 3r trimestre per establir els 
criteris d’avaluació, que va quedar pendent el curs passat. 
 

Consolidar el treball de la llengua anglesa al llarg de les etapes d'Infantil i Primària per tal de 
millorar les capacitats i habilitats de l'alumnat en aquesta llengua. 
Les mestres especialistes de llengua anglesa s’han reunit en diferents moments i parlat sobre la necessitat 
d’ampliar o modificar les hores d’anglès que es fan a educació infantil i, també, als diferents cicles de primària. 
S’ha fet també una trobada amb la coordinació d’infantil-primària per valorar diferents propostes que caldrà 

acabar d’estudiar per plantejar la proposta de cara als propers cursos. 
 

Organitzar els recursos per a l'atenció a la diversitat a l'escola per tal de millorar l'adequació de 

les actuacions que es duen a terme amb l'alumnat i millorar-ne el seguiment. 
S’ha marcat dins l’horari dels diferents mestres i personal d’atenció a la diversitat d’Infantil i Primària una 
hora setmanal de coordinació moment en el qual es realitzen les reunions de la CAD. S’han anat elaborant 

diferents materials i organitzant la documentació que es té, per tal d’anar elaborant el banc de recursos per 
compartir amb el professorat. 
 

Iniciar el canvi de metodologia de treball en la matèria de matemàtiques per aconseguir un 
aprenentatge més significatiu per part de l'alumnat i millorar la competència matemàtica. 
S’ha iniciat des del principi de curs la proposta de treball d’Innovamat als cursos de 1r i 2n de primària. Poc 

a poc s’estan actualitzant les programacions. S’han mantingut diverses trobades amb els assessors 
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d’Innovamat i els mestres de cicle inicial per anar valorant l’aplicació d’aquest nou treball. Queda pendent 
fer-ne el traspàs a la resta de Claustre. 

 
Valoració final de curs 

Assoliment dels 
indicadors 

Definir i organitzar l’ús didàctic que es donarà als nous espais de l'edifici d’Infantil i 
Primària per tal de fomentar un aprenentatge més proper i significatiu. 
Definició i elaboració de la proposta d’ús dels nous espais: 0%. No s’ha considerat necessària la seva 

elaboració. No es veu necessari formalitzar un document amb les especificacions. El recull de 
propostes queda recollida en les actes de reunió. 
Implementar les propostes i començar a utilitzar els nous espais: 80% 
 

Promoure l'ús de la biblioteca escolar d’Infantil i Primària, tot seguint els objectius 
marcats en el pla de treball acordat el curs 2018-19, per complementar els aprenentatges 

de l’alumnat i fomentar el gust per la lectura. 
L’alumnat de 6è ha assolit la dimensió de comprensió lectora en Llengua Catalana (92,7%) i en Llengua 

Castellana (94,3%) en les Competències Bàsiques, assolint el percentatge que ens havíem fixat com a 
indicador (85%). 
Aquest curs només s’ha pogut comptabilitzar el préstec de llibres durant el 3r trimestre a causa de 

l’endarreriment en l’acondicionament de la biblioteca. En aquestes últimes setmanes s’han registrat 
221 préstecs (a inici de curs s’havien fixat com a objectiu un total de 500 préstecs per a tot el curs). 
No s’han pogut dur a terme totes les activitats de recerca a tots els cursos, degut a que la Biblioteca 
de l’escola no ha estat operativa fins la segona meitat del curs, per tant no s’ha disposat de suficient 
temps per implementar-les.  
 

Establir línies d’actuació per als propers cursos per tal d'ajustar els processos 
d'ensenyament-aprenentatge al llarg de les etapes d'infantil i primària. 
Definició del pla de treball: 80%. No s’ha pogut acabar de definir al 100% el pla de treball. 
Valoracions positives del Claustre: no s’ha fet. 
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Consolidar el treball de la llengua anglesa al llarg de les etapes d'Infantil i Primària per tal 
de millorar les capacitats i habilitats de l'alumnat en aquesta llengua. 
El percentatge d’alumnat de 6è que supera la prova de llengua anglesa de les Competències Bàsiques 

s’ha assolit en un 87% respecte 85% que s’ha havia marcat com a objectiu. 
Malgrat això, l'alumnat que supera amb un nivell alt o mitjà-alt la prova no ha arribat al 65% fixat 

inicialment. Només un 56,6% ha superat la prova amb un nivell alt o mitjà-alt. 
 

Organitzar els recursos per a l'atenció a la diversitat a l'escola per tal de millorar l'adequació 
de les actuacions que es duen a terme amb l'alumnat i millorar-ne el seguiment. 
Aquest curs s’han realitzat 34 reunions CAD, per tant s’ha assolit l’objectiu de les 30 que inicialment 
s’havien fixat. 
El grau de satisfacció per part de l’equip d’atenció a la diversitat de l’escola de les propostes 
realitzades supera amb escreix el 80% marcat a la PGA. En les actes de les reunions de la CAD 
queden recollides les valoracions. 
 

Iniciar el canvi de metodologia de treball en la matèria de matemàtiques per aconseguir un 
aprenentatge més significatiu per part de l'alumnat i millorar la competència matemàtica. 
Definició dels ítems d'avaluació de CI de l'àmbit matemàtic revisats: se n’ha parlat en alguna reunió, 
però no s’han definit. Amb el canvi de currículum es va decidir finalment posposar-ho. 
Percentatge d’alumnat de CI  que supera l’àmbit matemàtic: 95,7%, del 90% establert. 

Valoració: Definir i organitzar l’ús didàctic que es donarà als nous espais de l'edifici d’Infantil i 
Primària per tal de fomentar un aprenentatge més proper i significatiu. 

No s’ha definit un document amb les propostes concretes d’utilització dels nous espais, però en les 
diferents reunions de treball (reunions de cicle, coordinació…) s’han anat fent propostes, que dins de 

les possibilitats, s’han anat aplicant ja aquest curs. 
S’ha fet valoració amb l’equip de manteniment sobre la reestructuració d’algunes aules que no es 
veuen del tot adequades, per tal de pressupostar-ne l’acondicionament (insonorització o reubicació 

aula música, insonorització espais expressió, gimnàs i menjadors,  adequació sala de jocs…). 
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Durant el curs s’han anat fent diferents reunions de la comissió mixta de patis, amb famílies, alumnat 
i professorat i s’han definit els espais del porxo del pati de baix i el pati de P3. Se’n farà un 
pressupost per valorar la temporalització de les actuacions d’aquests espais. Es va iniciar també les 

propostes sobre el pati de dalt i es va acordar que el curs vinent es seguiran fent reunions d’aquesta 
comissió per acabar de fer les propostes dels espais de pati que han quedat pendents. 

Pel curs vinent s’han organitzat diferents activitats que es duran a terme a les aules específics dels 
nous espais i s’anirà valorant la seva aplicació en les diferents reunions. Es valora que s’aniran creant 
les necessitat d’ús dels diferents espais a mesura que anem aplicant aquestes propostes que van 

sorgint. 
 

Promoure l'ús de la biblioteca escolar d’Infantil i Primària, tot seguint els objectius 
marcats en el pla de treball acordat el curs 2018-19, per complementar els aprenentatges 
de l’alumnat i fomentar el gust per la lectura. 

L’activitat a la biblioteca escolar no s’ha pogut engegar des de principi de curs, això ha provocat un 
endarreriment de les diverses actuacions que s’havien plantejat inicialment. Fins a la segona meitat 

del curs no s’ha pogut elaborar un horari per a què els grups-classe puguin utilitzar aquest espai. En 
aquestes estones s’han realitzat activitats de conta-contes amb l’alumnat de P3 a 2n i préstec de 
llibres i alguna activitat de recerca amb l’alumnat de 3r a 6è. 

Els resultats obtinguts en les Competències Bàsiques en la dimensió de comprensió lectora han estat 
satisfactoris tot i no haver pogut fer ús de la biblioteca durant la major part del curs, tenint en 

compte que les proves van ser a finals del mes d’abril. 
Tot i això, s’ha seguit fomentant el gust per la lectura programant visites a les biblioteques 
municipals de la zona (Vapor Vell i Joan Miró), fent demandes de llibres de recerca per utilitzar-los en 

els diferents projectes que es duen a terme a les aules i prestant llibres des de la biblioteca de 
l’escola. 

No s’ha fet presentació al Claustre sobre les activitats i funcionament de la biblioteca, ja que s’ha 
valorat que es farà més endavant, quan la biblioteca estigui equipada del tot i en ple rendiment. 

També es reprendran aleshores els canals de suggeriments tant per l’alumnat com pel professorat. 
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Establir línies d’actuació per als propers cursos per tal d'ajustar els processos 
d'ensenyament-aprenentatge al llarg de les etapes d'infantil i primària. 
A inici de curs es va començar a treballar en un pla de treball per a realitzar al llarg del curs (recollit 

al document Línies d'actuació en els processos d'ensenyament-aprenentatge. Pla de treball), però no 
s’ha pogut acabar de definir ni dur a terme a causa de diversos factors. D’una banda 

l’acondicionament i organització dels nous espais de l’escola ha obligat a destinar moltes hores de 
treball en aquest sentit. D’altra banda, la situació de la pandèmia, ha obligat a haver d’utilitzar 
moltes reunions per establir el pla d’actuació en cas de confinament i de l’ensenyament telemàtic.  

Des de coordinació es va realitzar una proposta de treball i una plantilla per a la concreció de criteris 
d’avaluació a primària. Finalment, l’entrada en vigor del nou currículum de cara al proper curs va 

frenar el treball previst en les reunions de cicle. Cara els properes cursos s’hauran de revisar les 
programacions i actualitzar els objectius i criteris d’avaluació, així com comparar eines de treball, 
metodologia, avaluació… en concordança a aquest nou currículum. 

 
Consolidar el treball de la llengua anglesa al llarg de les etapes d'Infantil i Primària per tal 

de millorar les capacitats i habilitats de l'alumnat en aquesta llengua. 
Els resultats obtinguts a la prova de llengua anglesa de les Competències Bàsiques són satisfactoris a 
nivell general però millorables ja que el percentatge d’alumnat que ha obtingut nivell alt o mitjà-alt 

no arriba al 65%. Caldrà analitzar els resultats de les diferents dimensions i reforçar aquelles que 
tinguin marge de millora. 

Aquest curs s’han recuperat les sessions de conversa amb l’auxiliar nadiu amb la intenció que es 
pugui consolidar en els propers cursos. 
Per altra banda, en diferents reunions de cicle s’ha valorat la necessitat d’ampliar el nombre d’hores 

setmanals d’anglès a l’escola. A partir del curs 22-23 a l’etapa d’Infantil es farà l’ambient de Joc 
Simbòlic en anglès i tant a Cicle Inicial com a Cicle Mitjà s’incorporaran tallers de llengua anglesa, 

prioritzant la comprensió i l’expressió oral. 
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Organitzar els recursos per a l'atenció a la diversitat a l'escola per tal de millorar 
l'adequació de les actuacions que es duen a terme amb l'alumnat i millorar-ne el 
seguiment. 

Les professionals d’Atenció a la Diversitat valoren molt positivament haver-se pogut reunir 
setmanalment, ja que aquestes trobades han permès fer un seguiment més al dia de les 

intervencions (diagnòstics, dictamen, seguiments de professionals externs…). També s’ha actualitzat 
el document intern de seguiment d’alumnat NESE que ha facilitat la planificació i l’organització dels 
recursos d’Atenció a la Diversitat. 

Ha quedat pendent l’elaboració del banc de recursos que es va proposar a inici de curs. El proper curs 
caldria prioritzar aquest objectiu. 

 
Iniciar el canvi de metodologia de treball en la matèria de matemàtiques per aconseguir un 
aprenentatge més significatiu per part de l'alumnat i millorar la competència matemàtica. 

Durant tot el curs s’ha dut a terme la proposta d’Innovamat als cursos de 1r i 2n de primària, amb 
una valoració molt positiva per part del professorat. Durant el curs s’han anat fent valoracions i 

seguiment amb l’assessor d’Innovamat per tal d’anar adaptant la seva aplicació a les aules i resoldre 
possibles dubtes que han anat sorgint. 
Al 3r trimestre s’ha fet traspàs a la resta del claustre del seguiment de la proposta per part del cicle 

inicial i de les valoracions que se n’han fet. En una reunió de Claustre es va aprovar donar continuïtat 
a la proposta, implementant Innovamat per al proper curs de 1r fins a 5è de primària, amb la 

intenció de fer-ho extensiva a 6è de primària el curs 2023-24. 
Durant el proper curs s’ha proposat estudiar la proposta per a educació infantil i fer-ne les 
valoracions pertinents per si es veu convenient donar continuïtat també en aquest cicle. 

Queda pendent acabar d’actualitzar les programacions i els ítems d’avaluació de matemàtiques de 1r 
i 2n. El proper curs s’acabarà de formalitzar, també en els cursos de 3r a 5è, i tenint en compte 

l’entrada en vigor del nou currículum. 
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Propostes de millora per als propers cursos 

• Programar un pla de treball per tal d’aplicar els canvis que es deriven del nou currículum, així com per ajustar els 
processos d’ensenyament-aprenentatge de les etapes d’infantil i primària. 

• Establir els criteris d’avaluació comuns de totes les assignatures que permetin unificar els aspectes a tenir en compte 

en el procés avaluatiu de l’alumnat per part de l’equip docent.  
• Valorar l’ampliació de la proposta de treball d’Innovamat a l’educació infantil per al treball de l’àmbit matemàtic. 

• Assignació dels nous espais de l’edifici per promoure activitats específiques. 
• Reorganitzar els recursos d’atenció a la diversitat per optimitzar-los i aprofitar-los millor. 
• Formació del professorat entorn l’àmbit d’atenció a la diversitat. 

 
Activitats singulars dutes a terme durant el curs 

• Adhesió a la Xarxa d’escoles per la igualtat i la diversitat i realització de la formació pertinent. 

• Visites, reunions, assessoraments i assistència a xerrades per part de l’equip impulsor en relació a la innovació 
pedagògica.  

• Inici del procés participatiu de patis, amb reunions de la comissió mixta de la que formen part alumnat, professorat i 
famílies de l’escola. 

 

Valoracions i canvis de les sortides previstes en la PGA 

• Aquest curs es va celebrar l’Any del vidre. Es van dur a terme diferents activitats i tallers sobre el vidre a tots els 

cursos d’infantil i primària. La seva valoració va ser molt bona. 
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CICLE/ÀREA: EDUCACIÓ INFANTIL 

Reunions de cicle i treball 

Nombre de 
reunions: 

13 

Principals 
temes 

tractats: 

Organització del curs escolar (calendari, horaris, normatives, festes escolars ...). 
Organització de l’ensenyament telemàtic en cas de confinament total o parcial segons el protocol vigent. 
Unificació criteris docents (funcionament, hàbits, ...). 
Revisió dels acords de cicle. 
Seguiment de grups i alumnes. 
Valoració del procés individual de l’alumnat. 
Organització dels ambients i espais en funció dels protocols sanitaris vigents. 
Organització de l’ús de la nova sala de jocs i biblioteca de petits. 
Revisió i adequació de programacions i de les propostes d’aula. 
Actuacions davant les mesures sanitàries per la COVID-19. 

Principals 

acords 
assolits: 

• Organització dels ambients per cursos com el curs passat.  

• Els especialistes de música faran un cançoner a final de cada trimestre.  

• Sortides del primer trimestre no utilitzarem el transport públic. 

• Tenir recipients per reciclar a totes les aules. 

• Les auxiliars a partir d’aquest curs es queden fixes a la lletra on són ara, amb opció d’anar canviant 

cada cert temps igual que els mestres. 

• Començar a utilitzar les carpetes per transportar els àlbums i fulls DINA 3 i altres creacions 
artístiques, s’acorda que aquesta anirà a casa cada vegada que hagin de portar l’àlbum de les 

feines, les feines DINA 4 en format àlbum i les DINA3 sueltes a la carpeta. 
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• Aprofitar els suports per treballar i reforçar el llenguatge oral i la consciència fonològica.  

• Organitzar les joguines de pati, preparar caixes i tenir-les a l’armari del pati. 

• Continuar informant a les famílies via mail de les activitats de l’aula ja que encara hi ha poc 
contacte degut a les mesures COVID. P5 no farà un mail cada setmana perquè volen que els 

alumnes siguin capaços d’explicar ells sols el que fan i es comenta que també tenen les fotografies 
que els ajuda a explicar-se. 

• El cicle acorda fer un punt de llibre per Sant Jordi i una història inventada que es comença per 
Sant Jordi i s’anirà fent durant el tercer trimestre. 

• Barrejar-se P4 i P5 a l’hora del pati, com abans de la pandèmia. 

• S’acorda canviar el format i funcionament del llibre blanc a partir de P3, curs 22-23. La idea seria 
afegir en el mateix llibre els dibuixos que ara es passen de P3 a P5, fotos que els puguem demanar 
puntualment de casa i el que ja feiem habitualment des de les tutories al llibre blanc. Al setembre 

acabarem de decidir el format i el posarem en marxa. 

• Acordem no deixar pujar joguines ni cromos de casa a l’hora del pati, considerem que això 
genera conflictes i diferències entre l’alumnat.  

• De moment es reorganitzarà la sala de jocs amb el mobiliari i elements que ja hi havia i que ara 
està distribuït per les aules,  tot i que el cicle creu que a les aules també és necessari haver-hi el 
racó de joc simbòlic. 

• S’inicien aquest curs les reunions individuals amb les famílies de P3, així com compartir-los un 
formulari que han d’omplir per recollir informacions rellevants dels alumnes i poder comentar en 

aquesta trobada. La reunió de setembre de P3 es fa un cop iniciat el curs, a l’octubre. 
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Reunions d’avaluació i seguiment 

Nombre de reunions: 3 per grup classe (2 seguiments i 1 avaluació) 

Principals temes tractats: Fer avaluació del procés individual de l’alumnat. 
Consensuar decisions i intervencions a fer amb l’alumnat. 

Principals acords assolits: Promociona tot l’alumnat de l’etapa Infantil. 

 

Valoració dels objectius del curs  

La valoració queda recollida a la valoración de l’etapa  d’Infantil-Primària 2021-22. 

Propostes de millora per als propers cursos 

• Realitzar reunions extra per elaborar les pautes d’observació dels ambients per a poder avaluar. 
• Establir més reunions per poder tractar qüestions pedagògiques, així com unificar la línia de treball a infantil. 

• Repensar els jocs que s’ofereixen a les estones d’esbarjo, proposta de poder fer un dia sense pilotes, bibliopati, jocs 
de fireta...similar al funcionament de cicle inicial. 

• Estudiar la possibilitat de realitzar un sol pati i amb una durada més llarga, elaborar una proposta per presentar a la 
resta del claustre. 

• Canviar el format i funcionament del llibre blanc. 

• Revisar ítems ja que es creu que no es parla massa sobre autoestima i desenvolupament socioemocional dels infants. 
• Recuperar els grups a P4 i P5. 

• Recuperar el format per línies del treball d’ambients, en el que es barrejaven alumnes de P3, P4 i P5. 
• Intentar recuperar els dos blocs de psicomotricitat junts per millorar i reforçar el treball en aquesta àrea. 
• Recuperar el matí de jocs de lliure circulació entre els alumnes de tot el cicle. 
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Activitats singulars dutes a terme durant el curs 

• Aquest curs les cantades de Nadal s’han fet per grups bombolla i s’ha permès l’entrada de les famílies limitant a dues 
entrades per alumne, també s’ha ofert l’acte en directe via streamig. Es valora positivament el fer de limitar 

l’aforament i poder continuar oferint el concert en directe. 
• P4 ha realitzat un Taller Xarxa d’Escoles per la Igualtat i la Diversitat. 

 

Valoració i Canvi en les sortides previstes en el  PGA 

• S’han recuperat les convivències després de dos cursos de situació de pandèmia. 

• Es valora satisfactòriament haver pogut recuperar la dinàmica de sortides dels cursos anteriors a la pandèmia. 

• El cicle creu que seria bo recuperar la sortida comuna de tot el dia. 

• P3 es planteja fer un canvi de granja, ja que aquest enguany l’han trobat una mica descuidada. 
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CICLE/ÀREA: CICLE INICIAL (EDUCACIÓ PRIMÀRIA) 

Reunions de cicle i treball 

Nombre de reunions: 14 

Principals temes 

tractats: 
Organització del curs escolar (calendari, horaris, normatives, festes escolars ...). 
Unificació criteris docents (funcionament, hàbits, ...). 
Seguiment de grups i alumnes. 
Valoració del procés individual de l’alumnat. 
Protocols diversos (absentisme, metodologia de treball, convivència escolar, ...). 
Seguiment de la implementació del projecte Innovamat a l’àmbit de les matemàtiques. 
Revisió i adequació de programacions i de les propostes d’aula. 
Actuacions davant les mesures sanitàries per la COVID-19 i organització del teletreball. 

Principals acords 
assolits: 

Presentació al Claustre de les valoracions de la implementació del treball amb Innovamat en 
l’àmbit matemàtic. 
Acords de l’organització de l’ensenyament telemàtic en cas de confinament de grups. 

 

 
Reunions d’avaluació i seguiment 

Nombre de reunions: 5 per grup classe 

Principals temes tractats: Generar al voltant de l’alumnat un coneixement comú i compartit per part de tots els 

mestres. 
Traspàs d’informació. 
Fer avaluació del procés individual de l’alumnat. 
Consensuar decisions i intervencions a fer amb l’alumnat. 

Principals acords 

assolits: 
A 1r promocionen 70 dels 70 alumnes. 
A 2n promocionen 69 dels 69 alumnes. 
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Valoració dels objectius del curs 

La valoració queda recollida a la valoración de l’etapa  d’Infantil-Primària 2021-22. 
 

Propostes de millora per als propers cursos 

• Revisar els ítems d'avaluació de l'àmbit matemàtic. 

• Seguir introduint noves activitats d'experimentació en l'àrea de coneixement del medi i aprofitar el nou espai 

d’experimentació per fer propostes de treball. 

• Recuperar els tallers C4TM4T i els ambients lúdics com estaven organitzats abans dels canvis realitzats a causa de la 

pandèmia i les restriccions que se’n van derivar. Revisar i actualitzar les propostes. 

• Introduir una hora quinzenal amb grup reduït de conversa en anglès, a l’hora del taller. 

• Organitzar el préstec de llibres des de la biblioteca de l’escola, i no des de la biblioteca d’aula com es feia fins ara. 

• Buscar més moments dins de l’horari d’aula per explicar contes a l’alumnat i donar bons exemples lectors. 

• Crear una una rúbrica de valoració de la competència lectora única per cicle inicial, per poder valorar tots sota els 
mateixos criteris.  

• Proposta de no marcar totes les matèries a l’horari de 2n (igual que es fa a 1r) i iniciar el dia amb una estona de 

conversa (com la rotllana d’infantil) on s’expliqui el què es farà al llarg de la jornada. 
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Valoració i Canvis en les sortides previstes en el PGA 

• Les sortides realitzades es van ajustar en gran mesura a la programació inicial de la PGA. La majoria van estar ben 

valorades i es programaran de cara al curs vinent. 

• S’han recuperat les convivències després de dos cursos de situació de pandèmia. 

• L’única sortida que no va ser gaire ben valorada va ser l’excursió al castell de Montjuïc de 2n. Es va fer a final de curs 

i feia molta calor. Es valora la possibilitat de canviar l’època de l’any en que s’hi va o bé buscar una activitat alternativa. 

• La sortida de 1r al Parc de l’Oreneta es va canviar per una sortida al parc de Joan Brossa, a Montjuïc, a causa de 
dificultats amb els autocars. 
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CICLE/ÀREA: CICLE MITJÀ (EDUCACIÓ PRIMÀRIA) 

Reunions de cicle i treball  

Nombre de 
reunions: 

14 

Principals 
temes tractats: 

Organització del curs escolar (calendaris, horaris, normatives, activitats i festes escolars...) 
Unificació criteris docents (funcionament, metodologia, hàbits...) 
Revisió dels acords de cicle. 
Seguiment de grups-classe i alumnat. 
Valoració del procés individual de l’alumnat. 
Protocols diversos (absentisme, convivència escola...) 
Treball de programacions. 
Proposta Innovamat. 
Organització de l’ús dels nous espais. 
Organització propostes didàctiques per al curs 22-23. 
Actuacions davant les mesures sanitàries de l’escola per la Covid-19. 

Principals 
acords assolits: 

• Acordem destinar les 2h d’ALTRES a afegir 1h setmanal més a l’àmbit de Coneixement del Medi i 
l’altra hora s’anomenarà “Altres Activitats” i es realitzaran activitats de lectura, jocs, jocs de taula… 

• Acordem a què es destinaran els 5 suports setmanals que tenim a Cicle Mitjà: 

• suport de Mates (a hora de JOCM4T) 
• suport de Català (a hora de JOC.CAT) 

• suport de Lectura (a hora de Castellano) 
• suport d’atenció a la diversitat (a hora de Matemàtiques) 
• suport de Medi: experimentació, treball en equip... 
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• Acordem continuar esmorzant a l’aula ja que el curs passat es va valorar positivament. 
• S’han actualitzat els acords de cicle revisats en el document corresponent. 
• S’accepta la proposta de PGA d’Infantil-Primària. 

• Elaborar una caixa de jocs de Cicle Mitjà per jugar al pati de dalt nou. 

• Activar compte de Google i Campus Virtual individual a inici de curs 2022-2023. 

• Innovamat: 

• S’acorda provar activitats/sessions d’Innovamat durant aquest curs per començar a valorar la 
metodologia de cara a la implementació al proper curs.  

• Anar a veure una o varies sessions d’Innovamat de 1r o 2n. 

• Propostes didàctiques curs 22-23: 

• S’acorda recuperar els grups de JOC.CAT i JOCM4T però en format de 4 grups. 

• S’acorda recuperar les 2 hores setmanals de grups per treballar les següents propostes: 

o Biblioteca / Lògica (3r) i Robòtica (4t) 

o Experimentació (Hort a 3r si està habilitat l’espai)  / Taller d’anglès 

 

Reunions d’avaluació i seguiment 

Nombre de reunions: 5 per grup classe 

Principals temes 
tractats: 

Generar al voltant de l’alumnat un coneixement comú i compartit per part de tots els 
mestres.  
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Traspàs d’informació. 
Fer avaluació del procés individual de l’alumnat. 
Consensuar decisions i intervencions a fer amb l’alumnat. 

Principals acords 
assolits: 

Promocionen 72 alumnes d’un total de 72 a 3r. 
Promocionen 72 alumnes d’un total de 72 a 4t. 

 

Valoració dels objectius del curs  

La valoració queda recollida a la valoración de l’etapa  d’Infantil-Primària 2021-22. 
 

Propostes de millora per als propers cursos 

• Compte individual de Google per a l’alumnat de CM a partir del curs 2022-2023. 
• Proposta Innovamat a partir del curs 2022-2023. 
• Recuperació organització dels tallers JOC.CAT i JOCM4T en format de 4 grups. 

• Recuperació de les 2 hores setmanals de grups amb activitats que ja es realitzaven abans de la pandèmia i també 
amb propostes noves: 

• Biblioteca 
• Lògica i Robòtica 
• Experimentació (novetat) 

• Taller d’anglès (novetat) 

•  
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Valoració i Canvis en les sortides previstes en el  PGA 

• S’han recuperat les convivències després de dos cursos de situació de pandèmia. 

• Dins de l’àmbit d’Educació Física, tant 3r com 4t, han realitzat per primera vegada sessions de judo a Judo Condal, 
valoració positiva. 

• 4t ha realitzat un taller d’alimentació a Casa Ametller. 

• 4t ha anat per primera vegada al parc d’aventures “Jalpi Aventura”, valoració positiva, amb opcions de consolidar-se 
com a sortida de tot el dia de final de curs. 

• 4t haurà de canviar de casa de colònies a partir proper curs ja que l’actual (Mas Batllori) ja no oferta aquest tipus 

d’activitats escolars. 

Es valora satisfactòriament haver pogut recuperar la dinàmica de sortides dels cursos anteriors a la pandèmia. 

 

Activitats singulars: 
• 3rAB: Taller Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència. Sensibilització amb la bretxa de gènere en els 

sectors de la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques. 
• 3rA: Taller Xarxa d’Escoles per la Igualtat i la Diversitat. 
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CICLE/ÀREA: CICLE SUPERIOR (EDUCACIÓ PRIMÀRIA) 

Reunions de cicle i de treball 

Nombre de 
reunions: 

15 reunions 

Principals 
temes tractats: 

-Organització del curs escolar (calendari, horaris, normatives, festes escolars ...). 
-Acordar criteris a seguir de cara al funcionament del cicle.  
-Seguiments individualitzats i de grups classe específics quan s’ha requerit.  
-Valoració i avaluació dels processos d’aprenentatge individual de l’alumnat. 
-Redacció de protocols i acords diversos per gestionar dinàmiques diverses: absentisme, metodologia 
de treball, convivència escolar, conflictes, etc. 
-Propostes de resolució de problemàtiques sorgides amb l’alumnat per reconduir determinades actituds 

i trencar dinàmiques establertes, ja siguin de grups o a nivell individualitzat. 
-Organització dels nous espais d’ús del cicle. 
-Valoració i replanejament dels treballs de lectura.  

Principals 

acords assolits: 
-Mantenir l’acompanyament de l’alumnat a les entrades i sortides, acordant uns punts de trobada dins 

o fora de l’escola.  
-Nova organització en la realització dels treballs de lectura a nivell de cicle. Acordem diferents aspectes 
per marcar una nova línia de treball a nivell de cicle, per millorar-ne la seva realització - Document adjunt. 
-Mantenir l’organització dels patis, grups pel moment no barrejats, degut a l’organització ja establerta. 
-Es veu pertinent fusionar les assignatures de Valors i Cultura religiosa en una única mantèria de 
Valors generals fusionant temes i bagatge cultural ambdues que ajudin a l’alumnat a integrar i conèixer 

la societat i el món en el que viu. 

 

https://docs.google.com/document/d/1d1LiX-smO8HRet_4dtNz4GrgT49txFABmL3Z0kdrIvY/edit?usp=sharing
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Reunions d’avaluació i seguiment 

Nombre de reunions:  5 reunions a l’octubre i 4 reunions al gener/febrer 

Principals temes 

tractats: 
Avaluació i valoració del procés d’aprenentatge individual de l’alumnat. 
Seguiment de grups i alumnes. 
Consensuar decisions i intervencions a implementar amb l’alumnat. 
Traspàs d’informacions importants referent a la gestió i treball amb determinat alumnat. 
Informar al cicle d’acords presos amb determinats alumnes perquè l’equip de mestres els 
pugui aplicar en les gestions d’aula. 

Principals acords 
assolits: 

A 5è promocionen els 73 alumnes del curs. 
A 6è promocionen els 75 alumnes del curs. 

 

Valoració dels objectius del curs  

 
La valoració queda recollida a la valoración de l’etapa  d’Infantil-Primària 2021-22. 
 

Propostes de millora per als propers cursos 

• Començar a implementar el treball de la Matemàtiques a través de la Plataforma Innovamat a 5è de Primària. 

• Implementar la nova proposta metodològica, organitzativa i de format dels treballs de Lectura. 
• Realitzar els tallers de JocMat i Joc.Cat subdividint els cursos només en 4 grups, no en 5 com ho estaven fins al 

moment per poder guanyar hores de suport a l’aula. 
• Iniciar els nous desdoblaments quadrimestrals de Robòtica/Experimentació a 5è i TAC/Experimentació a 6è. 
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• En el taller Joc.Cat es fa la proposta de canviar l’organització. Cada taller en lloc de canviar cada 2 setmanes, serà 

bimensual i només es farà un cop al curs, però de manera continua per poder realitzar millor les activitats previstes. 
• Teatre 6è: Es proposa poder disposar d’una persona de suport en els assajos i treball per a poder concretar més el 

treball interpretatiu de les escenes al marge del gran grup. 

 

Activitats singulars dutes a terme durant el curs 

Participació en la Jornada de neteja del Parc de l’Espanya Industrial organitzada per l’Ajuntament de Barcelona. 

Valoració i Canvis en les sortides previstes en el PGA 

A 
5è 

S’han realitzat la majoria de les activitats i sortides programades tal i com estaven  previstes.  
 

No s’han fet: 
• Alguna activitat que ha passat a ser de matí ha fusionat dues de les propostes fetes (Climbat i sortida als 

entorns de l’escola.) 

A 

6è 
S’han realitzat la majoria de les activitats i sortides programades tal i com estaven  previstes.  
 

No s’han fet: 
• Visita a Can Batlló, per motius organitzatius. 
• L’activitat del Teatre de la Perla 29, perquè no es va poder trobar data per a l’assaig. 

• Musical de la Cubana, perquè coincidia amb les Competències Bàsiques. 
• El Biatló va ser cancel·lat per l’organització. 

 

S’ha afegit una nova activitat, la visita a les instal·lacions i Museu del F.C.Barcelona a Barcelona. 
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Premis i reconeixements 

Classificats en concursos matemàtics: 
 

A 
5è 

• Participació al Concurs Sambori. 
• Concurs Fem Matemàtiques 2022: 4 alumnes s’han classificat per a la fase final de Barcelona.  

A 

6è 
• Participació al Concurs Sambori. 

• Participació al Concurs de Lectura en veu Alta. 
• Concurs Fem Matemàtiques 2022: 4 alumnes s’han classificat per a la fase final de Barcelona. Dins d’aquest 

mateix concurs una alumna es va classifica per Catalunya a la prova individual.  

 

 

CICLE/ÀREA: MÚSICA I EXPRESSIÓ CORPORAL(INFANTIL-PRIMÀRIA) 

Reunions de coordinació i treball 

Nombre de 
reunions: 

TRES: 
-Setembre 
-15 de febrer  
-Juny 

Principals temes 
tractats: 

-Cançons de música: fer cançoners o enllaços per a les famílies 
-Danses de la Castanyada i Nadal 
-Aula de música Pau Casals 
-Aula d’expressió, magatzem, sala Mozart.  
-Noms de les aules 
-Actualitzacions de les programacions. 
-Memòria 
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-Sortides  
Principals acords: - Format dels cançoners o enllaços de les cançons de música: a infantil les cançons lletra de pal i 

majúscula, a cicle inicial lletra lligada. Cicle mitjà i superior enllaços.   
- Acordem les danses que farà cada cicle a les festes de la Castanyada i Carnaval.  
- Magatzem, saber si serà el definitiu o no. I adequar-lo amb prestatgeries.   

 

Valoració dels objectius del curs  

Valoració a mig curs 

Data: 15 de febrer 

Valoració: Valorem que l’aula de música no ens acaba d’agradar. Està al costat de 5è i crea molèsties. S’hauria 
d’insonoritzar. A més queda una mica petita per a cicle superior.  
Hem d’estar pendents de les extraescolars per obrir-los les aules i els armaris. I procurar que el material que 
fan servir quedi ben endreçat. Aquest any han agafat el nostre material i ha anat força bé.  
Aquest curs hem fet les classes sense sabatilles a cicle superior i cicle mitjà. I seguirem així el curs vinent 

ampliant a infantil i  a cicle inicial.  
 

Valoració final de curs 

Assoliment 
dels objectius 

Hem assolit els objectius que ens havíem plantejat durant aquest any.  
 

 

• Adaptar-nos a l’aula nova i fer-hi classe tots els cursos durant el curs 21-22.  

• Tornar a les programacions originals. Podent utilitzar tot el material.  
• Realitzar actes col·lectius entre els diferents cursos (Danses de Castanyada i Carnestoltes) 
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• Realitzar actes oberts a les famílies (Cantades de Nadal, Obres de teatre…).   
Valoració: Música 

Valorem com a positiu el canvi que hem fet aquest any, podent tornar a la dinàmica d’anys anteriors. 
El simple fet de poder comptar amb una aula de música, ens ha permès canviar la metodologia i els 

continguts als que ens haviem vists obligats a utilitzar durant els anys de la COVID-19, podent així 
enriquir l'experiència de les classes.   
De l’aula nova ens agrada el mobiliari, les cadires es poden apilar i les taules es poden recollir totes a 
una paret. Permetent així tenir l’aula totalment lliure d’obstacles per a fer la majoria d’exercicis, o poder 
tenir les taules col·locades per a poder tocar els instruments o escriure (sobretot per cicle superior). 

Aquest canvi, ens ha permès poder modificar una mica la metodologia i poder fer les classes amb més 

llibertat i amb més activitats de moviment. Però així i tot a vegades se’ns queda petita.  

Molt positiu no compartir l’espai amb menjador ni amb altres matèries, i poder comptar amb l’aula 
sempre que volem. A més hem pogut decorar la classe com hem volgut sense tenir en compte si algú 

o tocaria o no. Això ha permès tenir molt material visual a l’abast que ens ha ajudat a l’hora de fer les 

classes (hem aprofitat la cartellera, armaris, finestres i pissarres).  

Aquest curs hem aconseguit organitzar i tornar a utilitzar els diferents materials amb ordre. A vegades 
ens hem molestat una mica entre cicles, a l’hora de trobar-nos la classe muntada d’una manera o d’una 

altra (taules i cadires), i ens cal una millor organització l’any vinent. Tal vegada penjar un horari a la 

classe.  

Els armaris que se’ns han proporcionat ens van bé per el magatzematge. Però queden poc útils per la 

canalla. Poc accessibles per a que siguin autònoms. I ha de ser el mestre/a el que reparteix el material. 

Valorem molt negativament la situació de l’aula. Molestem constantment a les aules de 5è. S’ha de 

canviar de lloc o insonoritzar.  
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Hem tornat a fer tot el temari podent fer ús de tota la instrumentació que feia dos anys que no 
s'utilitzaven. I així poder reforçar la part manipulativa i experimentativa. Com així també la part 

melòdica.  

 

Expressió 

Valorem positivament poder comptar amb dues aules d’expressió, i que una en concret només es faci 
servir per això. I que a més a més comptin amb parquet. Això ens permet fer activitats que abans no 

feiem, i més tenint en comptes que ara ens trobem els terres nets (abans compartiem l’espai amb 

menjador). A alguns cursos treballem sense sabates, podent connectar més amb el terra.  

A cicle superior s’han hagut de deixar de fer algunes activitats de moviment, ja que l’espai queda reduït 

i la canalla no es pot moure lliurement sense xocar-se amb els companys/es.  

Els aparells tècnic que ens han instal·lat van molt bé i ens faciliten molt la feina i l'experiència. Les 
classes van més lleugeres sense haver de perdre temps buscant a l’ordinador i podent fer-ho tot des 

del telèfon.  

Hem pogut tornar a treballar amb molt material manipulatiu que cal tenir en aules d’expressió, però 

necessitem una millor manera de guardar-lo, comptant amb un magatzem fora de l’aula. 

 

En general estem molt satisfets dels canvis realitzat i de com ens hem adaptat. Encara que 
de cara al curs vinent volem seguir treballant i adaptant alguns aspectes als que no s’ha 

pogut arribar aquest any.   
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Propostes de millora per als propers cursos 

-Proposem que a partir de P4 i fins a 6è portin mitjons antilliscants per les classes d’expressió. Queda concretar amb cada 
cicle com organitzar-ho.  
 

- Propostes de millora per a les aules específiques: 
 

AULA DE MÚSICA PAU CASALS 
- Buscar una solució per l’aula de música: insonoritzar-la o canviar d’espai.  
- Posar cortines i parquet. 
- Posar un pentagrama a la pissarra.  
- Pujar i afinar el piano de paret.  

 

SALES D’EXPRESSIÓ: 
-Expressió de grans:  
      - Treure el piano que hi ha.  
      - Armari 
      - Miralls i cortines davant dels miralls.  
      - Equip de música bluetooth i altaveus (assolit)  

-Aprofitar les hores que el gimnàs estigui lliure per fer classes d’expressió. 
 

-Sala Mozart: 
     - Armaris. 
     - Carro per deixar jaquetes. 
     - Equip de música bluetooth i altaveus (assolit) 

 

-Es proposa fer taller de percussió corporal a Cicle Mitjà (3r) amb el Santi Serratosa.  
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-Es planteja la idea que CM enlloc de fer una hora setmanal d’expressió i una hora setmanal de música durant tot el curs, 

fer dues hores setmanals de música durant un quadrimestre, i dues hores setmanals d’expressió l’altre quadrimestre. 
D’aquesta manera el/la mestra veu els alumnes dos dies de la setmana fent la mateixa matèria. Fent-ho d’aquesta manera 

es mantenen les hores totals de tot el curs. Caldrà valorar-ho acuradament el proper curs per fer o no una proposta en ferm. 
 

Activitats singulars dutes a terme durant el curs 

P3, P4 i P5 Cantada i ballada de Nadales. Aquest curs s’han realitzat en directe i streaming, durant tota una setmana ja que 
cada tarda hi han anat dos grups per separat i cada grup amb el seu públic.  
P4, P5, 2n, 4t i 5è: Participació en el projecte de La Perla29 
1r: Espectacle de dansa en directe tot i que cada grup ha actuat sol, amb les famílies respectives com a públic. 
2n: Obres de teatre en directe tot i que cada grup ha actuat sol, amb les famílies respectives com a públic.  
4t: Participació a la Cantània a L’Auditori de Barcelona. La Perla 
6è: Realització d’obres de teatre des de la tutoria (en directe). 
 

Recull de danses i cançons a les festes 

Castanyada: 
Tothom: “El ball de la castanya” 
P3, P4 i P5: “La castanyera rockera”, “Xipi-xipi” 
1r i 2n: “La castanyera rockera”, “Xipi-Xipi” 
3r i 4t: “Monkey Man”, “Ball de sant Ferriol” 
5è i 6è: “Monkey Man”, “Ball de sant Ferriol” 
 

Nadales: 
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P3:“El Nadal ja és aquí” (els tres grups), ”A la nit de Nadal”, , “Una estrella”, “Amb la llum del fanalet” (Cançons). “Twist del 

nas gelat” (els tres grups la mateixa dansa) 
P4: “Els homes de neu” (els tres grups), “El floquet de neu”, “La festa els reis”, “Caga tió” (Cançons). “”El rock dels pastorets” 

(els tres grups la mateixa dansa) 
P5: “El burrito sabanero” (els tres grups), “Voldria passar un Nadal com cal”, “Els tres reis arriben a ciutat”, “Nadal jazz” 
(Cançons). “La cançó del trineu” (els tres grups la mateixa dansa) 
 

Carnaval: 
P3, P4 i P5:”El bugui, bugui”, “El carnestoltes (El Pot Petit)” 
1r i 2n:”La masovera”, “Els nyitus”, “El general bum bum” 
3r i 4t: ”Tzadir Katamar, “Saturday night”, “Patauf” 
 

Valoracions i canvis de les sortides previstes en la PGA 

S’han fet les següents activitats en relació a l’àmbit de la música i l’expressió corporal. No hi ha hagut canvis respecte a les 

que es van programar a la PGA a inici de curs. La seva valoració en general ha estat bona: 
 

P3: Concert a L’Auditori “Sonets de joguina” 
P4: Concert a L’Auditori “Planeta clarinet” i taller de teatre. 
P5: Concert a L’Auditori “Ulls clucs” i taller de teatre. 
1r: Taller de dansa creativa. 
2n: Taller amb La Perla (abans de l’obra i en un assaig de l’obra). 
3r: Taller d’expressió corporal de creació teatral al Caixaforum de Barcelona. 
4t: 5è: Sortida a l’espai teatral de La Perla 29, Biblioteca Nacional de Catalunya, Barcelona. 
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CICLE/ÀREA: ÀREA D’ANGLÈS (INFANTIL-PRIMÀRIA) 

Reunions de coordinació i treball 

Nombre de reunions: 3 

Principals temes 
tractats: 

1. Revisió de la carpeta de Coordinació d’anglès 2021-2022. 
2. Propostes de cara al curs 2022-2023. 

3. Material i recursos d’aula per al curs 2022-2023. 
4. Teatre en anglès. 

5. Auxiliar lingüístic. 

Principals acords 

assolits: 
Utilitzar la carpeta del Drive “Coordinació d’Anglès” per a tenir una visió global de la matèria 

de P3 a 6è. 

 

Valoració dels objectius del curs  

Valoració a mig curs 

Data: 15-02-2022. 

Valoració: Tenint en compte que aquest curs a infantil ja s’han posat uns suports que es fan en anglès ho valorem 

molt positivament. El fet que durant l’últim mes han faltat moltes criatures degut al covid, es planteja que 
si es poguessin fer desdoblaments s’avançaria molt més depressa, ja que en petit grup es pot fer molta 

més conversa i la mainada pot participar molt més. 
Es proposa, també, l’ambient del joc simbòlic en anglès, doncs actualment tenim una sala de jocs molt gran 
i maca amb molts racons diferents.  
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Hem de valorar les diferents opcions que tenim: ampliar horari, fer més suports i crear un ambient ben 
pensat.  
En quan a primària també parlem de la necessitat d’augmentar les hores a CI.   

 
 

Valoració final de curs 

Assoliment dels 
objectius 

Assolits. 

Valoració: A Infantil s’han canviat els materials i s’han actualitzat les programacions per donar-li un caràcter més 
lúdic i vivencial a través de cançons, històries i nous materials que han fet que els/les alumnes tinguin 

una experiència més propera de la llengua. 
També s’han implantat uns suports fets per a una de les persones especialistes, on s’ha impulsat el 
treball de la llengua oral. 
Pel que fa a Cicle Inicial s’ha seguit la programació a 1r i 2n, de la qual es van fer canvis importants a 
principi de curs ja que els alumnes han disposat del Class Book “Big Surprise” pel seu ús individual. En 

quant a Science s’ha creat un banc digital de totes les fitxes dels diferents temes que els tutors van 
proposant. 
A Cicle Mitjà s’ha recuperat la tercera hora a 4t de Primària, una altra vegada s’ha remodelat la 

programació i s’han assolit tots els objectius. Les Science de tot el cicle es van fer noves el curs passat 
i durant aquest curs s’ha pogut gaudir plenament d’elles en l’àmbit digital. 
Pel que fa a Cicle Superior s’han realitzat canvis a tota la programació degut al canvi de mestra i dins 
de la mateixa també s’ha canviat la temporalització. Pel que fa a Science ha continuat tot igual. 
 

Estem molt satisfetes del treball dut a terme dins del “departament d’anglès” perquè cada any ens 

anem actualitzant. 
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Propostes de millora per als propers cursos 

• Infantil: acabar d’actualitzar les programacions noves i utilitzar ja només la nova metodologia i nous materials. 
La creació d’un dels ambients en anglès. 

 

 

• Cicle Inicial: es farà un canvi de materials per al proper curs. Caldrà renovar al llarg del curs les programacions, 

tenint en compte els nous materials i el nou currículum quan aquest estigui clar. En principi anirem fent unitat a 
unitat. 

Fer un taller de llengua anglesa oral amb desdoblaments. 
Continuar d’una manera més periòdica, compartint les activitats que es fan a les aules mitjançant vídeos i fotos amb 
les famílies. 

 

 

• Cicle Mitjà: Continuarem amb els mateixos materials un curs més. Per tant es seguirà amb la mateixa metodologia, 
malgrat que els materials es van adaptant a la situació actual. 

Continuar d’una manera més periòdica, compartint les activitats que es fan a les aules mitjançant vídeos i fotos amb 
les famílies. 

         Ens agradaria que les Science  funcionessin semblant a CI. S’hauria de veure com  entomar-ho perquè el Medi és  
         més ampli a CM i CS que a CI. Es podria començar provant amb un tema i veure com funciona. Els temes han 
estat                 
         renovats els dos últims anys i han funcionant molt bé, però malgrat que en algun moment de l’escolaritat   
         hagin estat treballats en català, no aniria malament poder treballar alguns aspectes junt amb el 
Medi.                               

• Cicle Superior: ens agradaria que les Science funcionessin semblant a CI. S’hauria de veure com entomar-ho perquè 

el Medi és més ampli a CM i CS que a CI. Es podria començar provant amb un tema i veure com funciona. 
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Activitats singulars dutes a terme durant el curs. 

• Hem tingut un auxiliar lingüístic de 2n a 6è de Primària. 

 
 

Valoracions i canvis de les sortides previstes en la PGA. 

• Pel que fa als teatres: Les tres obres d’ IPA Productions van agradar molt als alumnes. Els professors les vàrem trobar 
molt adequades i de cara el curs que ve repetirem amb altres obres de la mateixa companyia. Es van treballar 

prèviament. 
o CI: Georgina and the Dragon. 

o CM:Billy Banjo. 
o CS:Dracula 2.1. 

 

 
 

 
 

  



 

 
Memòria curs 2021-2022 Versió: 1 

Responsable: Direcció escola Aprovació: 15/12/2021 Pàgina 63 de 167 

 

Escola Joan Pelegrí 
Fundació Cultural Hostafrancs 
Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius 
Centre concertat pel Departament d’Ensenyament 

CICLE/ÀREA: ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Reunions de coordinació i treball 

Nombre de reunions: 

• Ed. Infantil 17 amb tutors, equip de cicle i/o famílies 

• Cicle Inicial 6 amb tutors, equip de cicle i/o famílies 

• Cicle Mitjà  33 amb tutors, equips de cicle i/o famílies 

• Cicle Superior  19 amb tutors, equips de cicle i/o famílies 

• EAP, LIC, CDIAP i CSMIJ 16; 9 EAP + 24 CSMIJ + 18 CDIAP + 15 SS  + 25 Coordinacions 

• Professionals externs 8 amb professionals externs  

• Comissió d’Atenció a la 
Diversitat 

34 reunions de la CAD i coordinació permanent entre el Cap d’estudis i l’equip 
d’Atenció a la Diversitat. 

Principals temes tractats: 
Diagnòstic i dictamens de l’alumnat amb NESE. 
Seguiment de l’alumnat amb NESE. 
Coordinació amb l’EAP per a la elaboració dels Dictàmens. Elaboració, 

seguiment i avaluació dels Plans Individualitzats. 
Seguiment del conjunt d’alumnes atesos per les psicopedagogues i els mestres d’EE. 
Realització Plans Individualitzats i Mesures Universals d’atenció a l’alumnat. 

Principals acords assolits: Treball coordinat amb la participació dels tutors en: 
• L’elaboració i concreció de les metodologies, adaptacions i recursos escaients en 

cada cas. 

• El desenvolupament d’activitats específiques particularitzades o adreçades a un 
petit grup. 

• Valoració de la necessitat d’iniciar processos diagnòstics. 
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• Valoració de la conveniència de rebre suport extern a l’escola i establir-ne la 
coordinació en el seu cas. 

• Revisió de la documentació de les carpetes i dels informes penjats a la plataforma 
Alèxia.  

• Actualització del document Excel amb el llistat i les principals característiques de 
tot l’alumnat NESE del centre.  

 

Valoració dels objectius del curs  P⁰ 

Valoració a mig curs 

Data: Febrer 2022 

Valoració: Durant aquest curs, s’estan realitzant setmanalment les reunions de la CAD. 
Valorem molt positivament aquestes trobades que ens han permès coordinar-nos i fer un seguiment de 
l’alumnat amb NESE.  
Els mestres d’EE hem anat donant resposta a les demandes dels tutors de fer una primera valoració de 
les NEE, prèvia a la sol·licitud d’una exploració diagnòstica.  
El recurs del SIEI ha permès l’atenció de les necessitats educatives específiques de 5 alumnes que 
requereixen un suport intensiu aquest curs, així com l’acompanyament a les famílies i la participació en 
les coordinacions amb els serveis externs.  
L’aula d’acollida ha seguit en funcionament permetent l’atenció primerenca de l’alumnat 
nouvingut. 
D’altra banda, s’ha col·laborat amb els tutors per elaborar 7 PI: 2 a EI, 2 a CI, 2 a CM i 3 a CS. També 
s’han actualitzat 13 PI: 1 a EI, 5 a CI, a 9 CM i 1 a CS. Es tanca 1 PI de CI.  
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Valoració final de curs 

Valoració: Valorem positivament la periodicitat (setmanal) de reunions de la CAD, que ens permet fer un 
seguiment més al dia de les intervencions (diagnòstics, informes NESE, seguiments de professionals 

externs…). 
Valorem haver recollit en un document Excel intern el Mapa d’Alumnes amb NESE. Ha facilitat la 
planificació i l’organització dels recursos d’Atenció a la Diversitat durant el curs. 
S’han anat actualitzant les dades a la Llista NEE Infantil-Primària. L’elaboració i l’actualització dels PI 
s’ha realitzat en el termini previst. 
S’ha consolidat l’objectiu d’incorporar tots els PI i altres informes a l’expedient de cada alumne a 
l’Alexia. 
La psicòloga escolar ha realitzat 26 exploracions a l’alumnat de primària, 20 derivacions, 3 informes 

no psicopedagògics, 6 valoracions NESE, seguiments i permanent coordinació amb personal extern 
(EAP, CDIAP, CSMIJ...). 
Valorem positivament la participació dels coordinadors de cicle en les reunions de la CAD per fer la 
revisió i el seguiment de l’alumnat NESE.  
Hem recollit en actes els acords i les deliberacions preses en totes les reunions de la CAD.  
Queda pendent acabar la realització del banc de recursos per tal de donar eines als docents per poder 
atendre a la diversitat. 

 

Propostes de millora per als propers cursos 

• Continuar realitzant alguna activitat formativa específica de l’àmbit de l’Atenció a la Diversitat. 
• Crear un banc de recursos compartits per tal de donar eines als docents per poder atendre a la diversitat. 

• Fer un registre del material utilitzat amb cada alumne per deixar constància d’allò treballat i evitar repetir activitats i 
dinàmiques.  

• Seguir utilitzant la taula de la CAD, actualitzada, per tal d’evitar errors de diagnòstics. 
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• Actualitzar el model de Pla Individualitzat. 

• Revisió de les mesures universals i actualització si s’escau. 
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CICLE/ÀREA: EDUCACIÓ FÍSICA (INFANTIL-PRIMÀRIA) 

Reunions de coordinació i treball 

Nombre de 

reunions: 
4 Reunions, una a principi de curs (Setembre), un altre mig curs (Febrer), i una a final de curs (Juny) (i 

trobades amb els companys de Secundària).  
Tot l’equip de mestres especialistes d'Infantil /Primària i Secundària farem una reunió el dia 28 de Juny 

per posar-nos d’acord en alguns aspectes de les nostres matèries, però sobretot de la piscina. 

Principals 

temes 
tractats: 

 

Activitats aquàtiques 
 

- Valoració de les activitats realitzades. 
- Continuar treballant la resistència a partir de 4t de primària. 
- Continuar fent més activitats basades en el joc.  
- Revisió del full de funcionament i organització de la piscina. 
- Revisió de les programacions de tots els cursos. 
 

Educació Física 
  
- Revisió i adequació dels ítems. 
- Valoració de les activitats realitzades.  
- Estat i revisió dels inventaris dels quartets de material utilitzats i dels acords d’ús. 
- Continuar treballant la importància d’un bon equipament per a realitzar activitat física de forma 
adequada. 
- Insistir més en el treball dels hàbits d’higiene a l’assignatura als cursos de 1r, 2n, 3r i 4t. 
- Revisió i valoració de la seqüenciació dels esports treballats als cursos de 3r, 4t, 5è i 6è. 
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- Revisió de les programacions de tots els cursos.                                                                           - 
Comprar nous materials. 

Principals 
acords 
assolits: 

Activitats aquàtiques 
- Ser constants en donar l’activitat alternativa quan no porten l’equipament necessari o no poden realitzar 
l’activitat, es donaran diferents tipus de fitxes que faran a la mateixa piscina durant la classe pràctica. 

Aquestes fitxes es posaran totes a l’àlbum del 3r trimestre (si cal, es farà un separador). 
- Revisar la normativa de l’equipament necessari per fer les classes i modificar els documents, si cal (hem 

afegit l’ús de la samarreta o pantaló quan tenen mol·luscs). 
- Donar la nota d’avís a les famílies en cas de detectar mol·luscs, berrugues, etc. i unificar criteris. 
 

Educació Física 
- La classe d’educació física s’ha de fer amb la roba i el calçat adequats, si l’alumnat no va equipat 
correctament no realitzarà la sessió i farà una activitat alternativa (fitxa). També farà la fitxa quan no 

poden realitzar l’activitat per qualsevol altre motiu. Aquestes fitxes es posaran totes a l’àlbum del 3r 
trimestre (si cal, es farà un separador). 
Adaptació dels hàbits d’higiene establerts en aquest curs degut a la situació pandèmica: 
- L’alumnat de 1r a 2n han portat tovallola per quan acabin l’activitat eixugar-se la suor.  
- L’alumnat de 3r i 4t  han portat tovallola i una samarreta de recanvi que s’han posat en acabar la sessió 

d’Educació física.   
- L’alumnat de 5è i 6è han portat roba de recanvi i estris d’higiene per poder endreçar-se mínimament, 
malgrat no poder dutxar-se (1r i 2n trimestre). 
- Al 3r trimestre ja s’han pogut dutxar després de la sessió d’Educació Física. 

 



 

 
Memòria curs 2021-2022 Versió: 1 

Responsable: Direcció escola Aprovació: 15/12/2021 Pàgina 69 de 167 

 

Escola Joan Pelegrí 
Fundació Cultural Hostafrancs 
Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius 
Centre concertat pel Departament d’Ensenyament 

Valoració dels objectius del curs  

Valoració final de curs 

Data: 15/06/2022 

Valoració: - Valoració final del funcionament dels espais de material d’Ed. Física compartits entre cicles i monitors, tant 

del CMX com del menjador: Aquest curs hem tornat enrere. Encara s’ha d’arribar a acords per la correcta 
conservació i organització del material. 
- La logística de compartir material amb Secundària al poliesportiu de l’Espanya Industrial ha millorat, tot i 
que hi ha molt material que desapareix o es troba en mal estat; també ens han desaparegut molts candaus. 
Això provoca que cada curs s’hagi de comprar material que, amb més cura, podria mantenir-se més anys.  
- Revisió dels ítems i criteris d’avaluació d’Activitats Aquàtiques. 
- Acabar de fer un redactat més acurat dels ítems d’Activitats Aquàtiques en l’etapa d'Educació Infantil 

(informe final). 
- Considerem molt important seguir revisant i actualitzant les diferents programacions de les matèries, 

reflexionant sobre les activitats marcades i el seu moment de treball.   
 

Propostes de millora per als propers cursos 

• Mantenir l’activitat teòrica i pràctica de RCP realitzada al curs de 6è. 
• Consolidar a 5è el taller teòric de Primers Auxilis que s’ha realitzat en aquest curs, com a activitat dins de l’assignatura 

d’Educació Física i Activitats Aquàtiques. 
• Mantenir l’activitat d’escalada a 5è encara que no ens toqui l’activitat del PAE. 

• Seguir fent l’inventari de les tres sales de material d’EF al principi i al final de curs i mantenir-lo al dia. 
• Fer una reunió al principi de curs amb els monitors del CMX i els monitors dels menjador per parlar del material. 
• Seguir enviant a les famílies una carta (e-mail) amb la normativa de la piscina (mol·luscs, equipament,...) a principi 

de curs. 
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Valoracions i canvis de les sortides previstes en la PGA 

Es van realitzar les següents activitats relacionades amb l’àmbit de l’educació física: 

• 1r→ Judo. 
       Natació sincronitzada. 
       Salts de trampolí. 

• 2n→ Judo. 
       Natació sincronitzada. 
       Salts de trampolí. 

• 3r→ Judo. 
       Les Deus Aventura. 
       Cursa d’orientació a l’Anella Olímpica. 

• 4t→ Judo. 
                Jalpi Aventura. 

• 5è→ Sortida al Climbat. 
               Colònies d’aventura. 
        Cursa d’Orientació a Collserola. 

• 6è→ Colònies d’esquí. 
               Cursa d’Orientació al Parc del Joan Miró. 
                Biatló. 
               Sortida al Canal Olímpic. 
 

D’aquestes sortides, l’activitat de judo, la natació sincronitzada i els salts de trampolí es van afegir més tard. No estaven 
programades inicialment a la PGA. 
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CICLE/ÀREA: COMPETÈNCIES SOCIALS INFANTIL-PRIMÀRIA 

Reunions de coordinació i treball 

Nombre de 

reunions: 
Total: 225 

• Seguiment alumnat a Infantil: 6 
• Seguiment alumnat Cicle Inicial: 20 

• Seguiment alumnat Cicle Mitjà: 69 
• Seguiment alumnat Cicle Superior: 87 
• Seguiment alumnat amb mestres: 29 

• Seguiment alumnat amb professionals externs: 4 
• Seguiment alumnat amb famílies: 10 

• Seguiment alumnat amb CRETDIC: 0 

Altres reunions: Total: 21 
• Reunions de representants CI: 3 
• Reunions de representants CM-CS: 3 
• Reunions de representants 6è – Patis: 4 

• Reunions Procés Participatiu Patis: 3 
• Reunions Mestres Diversitat: 1 

• Reunió traspàs Secundària: 1 
• Reunions XEID: 5 
• Presentació material Happy a 4t: 0 

• Presentació treball DENIP a 5è: 1 
• Preparació treball DENIP amb alumnat de 5è: 0 

• Reunions amb ajudants de resoldre conflictes al pati a 6è: 0 

Principals temes 

tractats: 
• Fer intervenció directe i seguiment d’alumnat concret de forma individualitzada, en petit grup 

o, si cal, amb el grup-classe per desenvolupar les habilitats socials i treballar la gestió dels 
conflictes. 
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• Intervenir, quan es cregui oportú, en les reunions informatives a la família del treball realitzat 
amb l’alumnat i el seu seguiment. 

• Fomentar la participació de l’alumnat en temes propers. 

 

Valoració dels objectius del curs  

Valoració final de curs 

Valoració: • Els protocols Covid d’enguany es van flexibilitzar i s’han pogut recuperar les reunions de representants, 

tot i que, no s’ha pogut fer amb les Armilles Grogues perquè l’organització dels patis no ha tornat a 
ser encara com abans de la pandèmia fins a final de curs. I tampoc es va poder participar amb els de 
5è a l’acte que es fa a secundària per presentar el treball realitzat arran del DENIP. 

• L’inici de curs amb obres a part de l’edifici i un generador al pati durant el 1r trimestre va condicionar 
no iniciar els JocsPati de CI.  

• Les activitats de Competències Socials s’han realitzat totes des de la tutoria havent-les, prèviament, 
programat amb la coordinadora del projecte. S’han acabat de posar per escrit per poder-se portar a 
terme amb més facilitat. I s’han compaginat amb les triades de les proposades de la Xarxa d’Escoles 

per la Igualtat i la Diversitat. 

 

Activitats singulars dutes a terme durant el curs 

• Aquest curs hem començat a formar part de la Xarxa d’Escoles per la Igualtat i la Diversitat (XEID) amb: 

o Formació de 20 hores per a mestres. 
o 6 activitats a l’aula per a cada curs des de P3 a 6è: 14 realitzats amb la coordinadora del projecte de 

Competències Socials. 

o 5 tallers: a P4, a 1r, a 3r, a 5è i a 6è. 
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També s’ha iniciat la formació obligatòria de 20 hores sobre el col·lectiu LGTBI per al personal de l’escola, havent-se 

realitzat a secundària i on ha participat la coordinadora del projecte de Competències Socials d’Infantil-Primària. 
 

 

• Procés participatiu Patis Escola: des de les reunions de representants de CI, CM i CS es va fer una proposta de com 

es volien els diferents patis de l’escola: pati de dalt de la part nova de l’edifici, pati llarg de dalt, pati curt de dalt, pista 
de baix i zona del porxo del sorral. I quan s’han iniciat el procés de reunions mixtes, on participaven alumnes, mestres 
i representants de l’AFA, ha estat l’alumnat de 6è qui s’ha encarregat de representar a tot l’alumnat de l’escola fent 

de portaveus de les seves propostes: a la primera reunió mixta fent una presentació general de totes les propostes 
per als diferents patis i a les dues reunions següents, concretant la zona del porxo del sorral i el pati de dalt de la part 

nova de l’edifici. Quedarà pendent per al curs 22-23 la posada en comú del pati llarg i del pati curt de dalt i la pista 
de baix. 

 

 

• Participació Jornada Esportiva, festa final de curs: enguany des de la reunió de representants de CM i CS s’han proposat 

els jocs a realitzar durant l’últim dia del curs. Cada classe ha proposat un joc que forma part de tot el circuit de jocs 
que es fa. Habitualment es preparava l’organització de la tarda de St. Jordi però aquest curs, amb els protocols de la 

pandèmia que anaven variant, no estava clar si es podria realitzar la festa ni com seria i a mesura que va anar 
avançant el curs van donar l’alternativa de fer la proposta per a la Jornada Esportiva. 

 

 

• “Una frase per pensar, que ens dona pistes, que ens ajuda a créixer...”: sent conscients que, a vegades, l’alumnat 

mira i observa el que hi ha penjat a les parets de les aules, posant-hi atenció o bé, badant, a partir de 3r s’han 
continuat penjant a parets visibles de les aules frases que facin pensar, reflexionar, que donin pistes, que ajudin a 

créixer per dins... Si alguna criatura s’hi ha interessat, se n’ha parlat; sinó s’ha deixat penjada senzillament perquè 
acompanyi.  
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Propostes de millora per als propers cursos 

• El curs vinent cal portar a terme els acords consensuats a les reunions mixtes del procés participatiu per a la zona del 
porxo del sorral i per al pati de dalt de la zona nova de l’edifici i acabar les reunions per concretar els acords dels tres 
patis que ens queden: pati llarg i pati curt de dalt i la pista de baix. Alhora cal recuperar el que va quedar congelat 

temporalment des de les obres del curs 2020-21 i s’hauran de penjar al pati els rètols on hi dirà el nom assignat a 
cada part, l’ambient que vol promoure i el tipus d’activitat que s’hi podrà realitzar. 

 

 

• Caldrà unificar una proposta d’activitats per a cada curs d’infantil-primària de les que es feien des del projecte de 
Competències Socials i les que s’han afegit durant aquest curs de les proposades a la Xarxa d’Escoles per la Igualtat 

i la Diversitat. 
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CICLE/ÀREA: EQUIP IMPULSOR (INFANTIL-PRIMÀRIA) 

Reunions de coordinació i treball 

Nombre de 

reunions: 
14 internes i 7 externes. 

Principals temes 

tractats: 
Posta en comú de les sessions de Xarxes, formacions, dinàmiques pel Claustre. La continuïtat 

entre infantil, primària, secundària i cicles.  

Principals acords 

assolits: 
• Periodicitat de les reunions de l’Equip Impulsor. 

• Ampliar els membres de l’equip impulsor incorporant professorat de secundària. 
• Seguir participant en les Xarxes pel canvi.  
• Seguir impulsant el canvi fent un paper de suport i transmissors.  

• Seguir treballant l’objectiu d’afavorir la continuïtat entre infantil, primària, secundària i 
cicles.  

• Fer una trobada a començament de curs i una a final de tots els docents.  
• Fer una trobada trimestral intercicles (1r amb 2n, 6è amb 1r ESO...) 

 

Valoració dels objectius del curs  

Programa Xarxes pel Canvi 

Quin era el 
nostre 

propòsit? 

Seguir participant en les Xarxes pel canvi. Seguir impulsant el canvi fent un paper de 
suport i transmissors. Conèixer els neguits de tot el professorat i l’alumnat de primer d’ESO, com també 

els punts febles de l’escola per afavorir la continuïtat.  
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Què hem fet? • Una enquesta a tot el professorat de l’escola per veure si veien continuïtat o no, com defineixen 
l’escola i propostes de millora.  

• Una enquesta a l’alumnat de 1er d’ESO per veure com veuen el pas de primària a secundària. 

• Buidatge i presentació dels resultats de les enquestes. 
• 2 sessions de formació amb el Boris Mir sobre facilitació de claustres pedagògics/reunions d’equips 

docents/sessions de coordinació docent.  
• 5 sessions de Xarxes pel Canvi.  
• Reunió amb l’equip directiu per explicar l’objectiu del curs, fer un traspàs de les Xarxes pel Canvi. 

• Reunió amb l’equip directiu de primària per fer el traspàs de la dinamització de reunions i fer una 
intervenció. 

• Reunió amb la coordinadora de Cicle Mitjà per preparar la dinàmica. 
• Intervenció al Cicle Mitjà. Dinamitzem la reunió.  
• Reunió amb l’equip directiu per informar l’activitat que faríem a final de curs i demanar hores per 

fer-la.  
• Activitat final: Activitat en petits grups dividits per àmbits d’aprenentatge i format per professorat 

de tots els cicles. Activitat: fer un fris cronològic sobre l’evolució de l’aprenentatge d’infantil-
primària fins a cicles (com s’aprèn, què s’aprèn i com s’avalua). I fer propostes específiques per 
l’any que ve.  

 
 

Propostes de millora per als propers cursos 

• Trobades anuals i trimestrals.  
• Tenir una hora setmanal per poder fer les reunions de l’Equip Impulsor i demanar una hora de dedicació per un 

membre del grup per poder gestionar i coordinar.  
• Continuar assistint a les trobades de la XxC. 
• Proposar relleus periòdics en la composició de l’equip impulsor per millorar la implicació del claustre. 

• Revisar periòdicament els resultats de l’activitat final. 
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Activitats singulars dutes a terme durant el curs 

• Enquesta a tot el professorat. 
• Enquesta a l’alumnat de 1er ESO 

• Activitat final de curs: fris cronològic i propostes pedagògiques. 

 

CICLE/ÀREA: SECUNDÀRIA 
 

Objectiu Indicadors Valor a assolir Valor assolit 

Formar professorat i personal 
d’atenció educativa en qüestions de 
gènere per atendre la diversitat de 

l’alumnat.  

Grau de satisfacció del professorat 
que realitza l’activitat 

80% 80% 

Professorat interessat en realitzar 
l’activitat el proper curs 

≥ 30 7 

Activitats Recursos Responsable 
Temporització 

Realitzat 
1r trim 2n trim 3r trim 

Realitzar 
formació en 
sensibilització i 

LGTBI 

Formadora del 
Centre de Recursos. 
Professorat 

Direcció de 
l’escola 

☒ ☒ ☒ ☒ 

Observacions S’ha ofert la formació en atenció a la diversitat que ha tingut més cabuda en els interessos del 

professorat. Si s’han afegit 6 docents a la formació de la Xarxa de fles escoles per la Igualtat i la 
Divestitat.  
  

Objectiu Indicadors Valor a assolir Valor assolit 
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Sessions informatives i formatives al 
professorat i personal en atenció a 
la diversitat i trastorns de salut 

mental dels adolescents. 

Professorat que assisteix a les 
sessions informatives o formatives 

80% No es realitza 

Grau de satisfacció del professorat 
que participa de les sessions.   

80% No es realitza 

Activitats Recursos Responsable 
Temporització 

Realitzat 
1r trim 2n trim 3r trim 

Oferir sessions 
informatives i 
formatives 

sobre salut 
mental dels 

adolescents 

Formador/a Direcció de 
l’escola 
Caps d’estudis de 

secció 

☐ ☒ ☒ ☐ 

Oferir sessions 

informatives i 
formatives 
sobre el 

tractament a 
la diversitat a 

l’aula.  

Formador/a Direcció de 

l’escola 
Caps d’estudis de 
secció 

☐ ☒ ☒ ☐ 

Observacions Es gestiona amb diferents formadors i es realitzarà aquesta formació el curs 2022-2023.  

 

Objectiu Indicadors Valor a assolir Valor assolit 

Nombre de reunions que es fan al 

llarg del curs entre el professorat 
del mateix nivell 

Com a mínim 

dues per 
trimestre 

100% 
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Millorar la coordinació entre el professorat del 
mateix nivell. Compartir pràctiques 

pedagògiques 

Queixes rebudes per part de les 
famílies sobre la diferència segons 

el professorat  

2 
 

Activitats Recursos Responsable 

Temporització 

Realitzat 1r trim 2n trim 3r 
trim 

Introduir al calendari 
reunions de departament, 

com a mínim una per 
trimestre. 

Cap de 
Departament 

Direcció de l’escola 
Caps d’estudis de secció 

☒ ☒ ☒ ☒ 

Realitzar reunions de Caps de 
Departament per donar les 

directrius en les reunions de 
departament. 

Cap de 
Departament 

Direcció de l’escola ☒ ☒ ☒ ☒ 

Realitzar seguiment de les 
programacions didàctiques  

Cap de 
Departament 

Direcció de l’escola 
Caps d’estudis de secció 

☒ ☒ ☒ ☒ 

Observacions La jornada del professorat dificulta aquest objectiu donat que hi ha docents que treballen 
a tres nivells diferents, a més que imparteixen matèries comunes i/o optatives que 
ocupen diferents franges horàries.  

  



 

 
Memòria curs 2021-2022 Versió: 1 

Responsable: Direcció escola Aprovació: 15/12/2021 Pàgina 80 de 167 

 

Escola Joan Pelegrí 
Fundació Cultural Hostafrancs 
Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius 
Centre concertat pel Departament d’Ensenyament 

CICLE/ÀREA: ÀREA ARTÍSTICA (SECUNDÀRIA) 

Reunions de coordinació i treball 

Nombre de 
reunions: 

Es fan 4 reunions durant el curs 2021-22 

Principals 
temes 

tractats: 

Data:7/9/2021 
  
Ordre del dia  
  
Sortides d’àrea. Recuperarem les audicions musicals de 1r i 2n d’ESO. Les farem per duplicat: dos sessions de 1r 
d’ESO el mateix dia i dos sessions de 2n d’ESO un altre . Direcció aposta per fer més sortides d’Àrea artística. Tenim 
prevista una sortida a museu i tallers a l’escola tant per visual i plàstica com per música. Volem fer un taller de percussió 
corporal, i haurem de mirar que no s’hagi fet a primària. Ho demanarem als profes de primària, per veure el que s’ha 
fet a primària.  
Criteris d’avaluació. S’han de revisar els criteris d’avaluació.  
 
Objectius d’àrea. Pujar els tants per cent dels objectius que tenim del curs passat. De fet, amb les mesures per la 
Covid, no vam poder assolir els objectius fixats, així que el que farem aquest curs serà augmentar els tants per 
cent i mantenir els mateixos objectius. Els hem revisat.   
Coordinació entre paral.lels. Es demana des de direcció que els paral.lels de les matèries a la mateixa 
assignatura facin el mateix. Volen que a l’Alèxia, anomenem de la mateixa manera les activitats que fem. Si no 
trobem un espai per trobar-nos i coordinar-nos, haurem d’usar l’hora del dimecres tarda d’àrea per fer la 
coordinació de paral.lels. 
  
Formació del professorat. Al gener farem una de formació de l’Alèxia. La Loli demana que fem un recull de les coses 
que veiem que no funcionen gaire bé de l’Alèxia. Rosa Estévez diu que costa trobar llistat d’alumnes, panoràmiques 
de notes i fotografies dels alumnes. Anna comenta el fet que hem rebut un correu sobre la formació i vol saber com 
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ens hem d’apuntar. L’altre curs és el de formació sobre les diferents sexualitats. Hi ha dues parts: una obligatòria per 
a tothom i una altra opcional per aprofundir. També s’havia demanat un altre per l’atenció a la diversitat. Però no sabem 
si es farà aquest any o el proper. Si alguna àrea vol demanar un curs per l’àrea, ho pot proposar.  
  
Acompanyament del professorat nou, dels substituts.. En el cas de la nostra àrea, això ho fem quasi 
automàticament.  
 
Programació. Rosa Estévez i Núria Batlle es trobaran per revisar programacions. 

 
Torn obert de paraules 
Núria Batle diu si aquest curs es podrà cantar ja que l’anterior estava prohibit i no va poder cantar amb l’alumnat.  

  
Deliberacions.  
Acords.  
-Revisar els criteris d'avaluació i actualitzar-los si cal. 
-Buscar sortides i activitats per fer desde l'àrea i passar ràpidament els pressupostos a coordinació per portar-los al 
consell escolar. 

 
02-02-2022 
Ordre del dia.  
1-Auditoria externa 
2-Organització portes obertes 2022 
3- Revisió objectius mitjan curs 
4-Valorar i recordar sortides i tallers 
5-Seguiment de programacions 
Deliberacions.  
1-Auditoria externa: 
Recordatori que serà el 9 i 10 de març, revisar les programacions, alexia i criteris coincidèixin. 

  
2-Organització portes obertes 2022 
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Repartició dels dies (prepració de l’aula ibrida entre vip i musica) 
-12/2/22- ESO Núria , Jordi  
-19/2/22- Batx 
-5/3/22-ESO Rosa  
-12/3/22- Batx Anna 
  
Revisar cartells informatius de matèries. I si no estan bé demanar al David. 
3- Revisió objectius mitjan curs 
Cicle/àrea: ARTÍSTICA 
L'objectiu de Cultura Audiovisual no s'ha pogut realitzar encara perquè es a final de curs, cal veure com estan les 
restriccions de la Covid. 
L'objectiu de el pla Tac , al final no es pujarà al camùs el dossier de projecte interdisciplinar entre vip i català (Album 
il·lutrat) perque entre el professorat dels dos departaments han decidit que és més pràctic penjar-ho al classroom 
per centralitzar-ho tot allà. 
Objectius sortides i tallers de vip, hem hagut d'anular la sortida al museu Mnac perque no ens deixaven dur grups 
amb més de 25 alumnes, com que tenim grups amb 26, no hem pogut realitzar la sortida. S'han canviat per 2 tallers 
un a 3r eso (serigrafia) i un per 1r eso (Urban sketching) que es realitzaran en les dates acordades.Encara no s'han 
realitzat.  
L'objectiu de Música de 2n eso encara no està resolt, es resoldrà a final de curs quan tindrem els resultats. 
4-Valorar i recordar sortides i tallers: 

  
-Sortida Urban sketching pel barri 1r eso: 
Setmana del 21 al 25 de febrer:  

Dia 21-1rC 
Dia 22-1rA 
Dia 22-1rE 
Dia 24-1rB 

-Taller de Percussió pendent de mirar els dies , preguntarem a la verònica. 
  

-Audició Rumba catalana 1r eso:  
Dilluns 7 de febrer (una a les 9:00 i l’altra a les 12:00) falta confirmar. 
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-Audició hip hop 2n eso:  
Dilluns 7 de març (en dos torns) falta confirmar. 

  
-Taller de serigrafia (estampat de cartells) 2 hores (3 eso): 
Dia 14 març- 3rD 
Dia 15 març-3rA 
Dia 22 març-3rB 
Dia 23 març-3rE 
Dia 29 març-3rC 
Dia 6 abril-3rG 

  

-Sortida Art sonor (a concretar). 
-Escac : Feta un Divendres de gener. 
5-Seguiment de programacions: 
Recordatori, si hi ha modificacions respecte la programació mare, s’han d’anotar a la carpeta d’àrea en aquells 
documents que teniem amb plantilla al drive. 

  
20/04/22 
  

ACTA REUNIÓ D’ÀREA ARTÍSTICA  3R TRIMESTRE  
Assistents: Rosa Estevez , Anna terés i Jordi Bassa,  
Alumnes de pràctiques assistents : Toni Llofriu i Cristina Gelotti. 
Excusat: Núria batlle ( prepara el concert de Sant Jordi)  
Ordre del dia: 
- Llibres curs vinent 
- Optatives 
- Inversions 
- Sortides 
- Diagnosi estratègia digital 
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- Canvis currículum curs vinent 
  

-Llibres curs vinent: 
Data màxima 1 de juny  
Les matèries de Visual i plàstica, Música i Cultura Audiovisual no tenen llibre de text, tampoc imprimim dossier per 
el projecte . 
Es recomana aguantar o estirar el llibre un any més tot esperant el canvi de currículum (eso) 
Dibuix tècnic de Batxillerat : mantenim el mateix llibre. 

  

-Optatives: 
Data límit per entregar-les al cap d'àrea: dimecres 27 abril 
29 d’abril dia límit per entregar a la Loli. 
Volem que siguin dobletes les optatives? si 
Volem que la matèria de 1r eso sigui anual i no quadrimestral. 
Hem de revisar les optatives. 
-Modificar les descripcions amb el nou format marcat per direcció (plantilles) 
-Revisar i triar quina de les dues optatives volem oferir cada curs pel fet que només en podem oferir una que es 
repetirà els dos quadrimestres. 
Decisió:Mantenim les que ens han posat, amb la descripció que ja teníem. Canviem el nom de la de primer Color i 
forma. 
La rosa pregunta a la Loli si son molt llargs els continguts. 
Canviarem els criteris d’avaluació per continguts a les de Vip. 
Desde l'àrea ens va molt bé que siguin dobletes les optatives. 
Que les optatives dobletes estiguin a meitat de setmana. 
Per deixar de ser quadrimestral i l'àrea no esta d’acord hi ha més contres que pros. 
Podriem començar un projecte i  l’altra matèria el tanqui . 

  

-Inversions: 
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Pensar inversions d’àrea 
-Renovar 15  metalofons amb funda  
-Faristols 10 ( la Rosa ha de parlar amb la Núria Batlle) 

-Sortides: 
Valoració de sortides i tallers: 
Audició rumba: l'àrea considera que va ser atractiva i va connectar amb l'alumnat de 1r eso , la repetirien. 
Urban Sketching: L’àrea està contenta amb aquest taller i el repetiria. 
Taller serigrafia: No van emplenar les dos hores, preparar una activitat paralela, tipo prapar els papers, suports per 
tenir entretinguts collage o altres materials.  La explicació molt breu sobre al cartellisme, De cara a si tornem a fer, 
millorar aquests aspectes.    
Taller percussió corporal: Molt contents amb el taller i tallerista. 
Artsonor: encara no s’ha realitzat. 
Demanar factures proforma de les sortides o tallers 

-Diagnosi i estrategia digital:  
Cal fer una diagnosi de com estem aplicant els recursos digitals del centre a les diferents matèries de l’Àrea. 
Quin ús en fem de les eines digitals, s’ha de justificar una subvenció que ja hem rebut com a escola. 

  

Música: Chromebooks: campus virtual, Classroom, Teclat virtual obert, Noteflight (programa d’edició de partitures), 

Canva, kahoot, incredibox. 
Vip: classroom, campus, Presentacions, canva, App de disseny , Prezi. Wevideo 

CAU: programes d’edició de vídeo ..campus, edors de vídeo lliures, drive, canva, Prezi, imagin, Photoshop. 
  

-Canvis de currículum curs vinent:  
Tindrem tres cursos per canviar les programacions amb el nou currículum. 
Es voldran fer més per competències i no tant per continguts.  
Impresos de batxillerat de les diferents matèries. 

  
Deliberacions.  



 

 
Memòria curs 2021-2022 Versió: 1 

Responsable: Direcció escola Aprovació: 15/12/2021 Pàgina 86 de 167 

 

Escola Joan Pelegrí 
Fundació Cultural Hostafrancs 
Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius 
Centre concertat pel Departament d’Ensenyament 

- Llibres curs vinent: Mantenim el llibre de Batxillerat de dibuix tècnic, les altres matèries de l'àrea no tenen ni llibre 
ni dossier. 
- Optatives: Ens hem repartit les difernets optatives per treballar la seva descripció, i hem escollit una de les dues 
que oferia visual i plàstica a cada nivell. 
A música de primer oferim una optativa nova, canviem la de Covers per una de cantar amb grup:Cor les altres les 
mantenim igual. Haurem de canviar la part de l'avaluació , que no ha de sortir i haurem de posar la part de continguts. 
- Inversions: Les inversions sobretot son per música , tot hi que la Núria que no hi és, segurament voldrà afegir 
alguna cosa més. El víctor Ranera i la Imma Leon s'han de reunir amb els caps d'àrea per parlar d'aquestes 
inversions. 
- Sortides: Hem fet una valoració molt positiva de les sortides i tallers d'aquest curs, feia molt que no es feien d'artistic 
, potser el de serigrafia hauria de pulir-se una mica en alguns aspectes, però els resultats han estat molt satisfactoris. 
Les audicions molt correctes i el taller de percussió i cos també han tingut molt èxit. 
- Diagnosi estratègia digital: Utilitzem bastant les tecnologies, hem fet un recull que passarem a direcció. 
- Canvis currículum curs vinent: tindrem 3 cursos per anar modificant les programacions amb el nou currículum més 
centrat en les competències que per continguts. 

  
29/06/2022 
 
Acta reunió avaluació final de curs 
 
Ordre del dia 
  
1.Revisió objectius d'aquest any. 
Hem assolit la majoria dels objectius per tant augmentarem el %. Hem vist que per el tarannà de l’alumnat i per la 
incertesa de la normativa covid 19 no s’ha pogut assolir l’objectiu de l’entrega de premis de batxillerat que la 
repetirem amb el mateix tant per cent. 
2. Proposta d'objectius curs vinent. 
Mantenir els mateixos objectius pujant el percentatge. Tot hi això per temes aliens a l’àrea potser haurem de reduir el 
percentatge d'assoliment en les sortides i tallers 
3. Sortides o tallers curs vinent (valoració dels fets aquest any). 
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Nuria: Creu que no val la pena perquè ja s’ha fet a 1r eso i també la temporització, el moment no era el millor , 
tancada l’avaluació no hi havia motivació. 
4.Relleu cap d’àrea. 
Li toca a l’Anna Terés pero no vol , diu que parlarà amb la Loli i li passa el relleu a la Núria Batlle. 
Finalment després de parlar amb la Loli la Núria agafa el càrrec de cap d’àrea artística. 
5. Torn obert de paraules. 
A hores d’ara no tenim aula de música i plàstica segura. 

Principals 
acords 
assolits: 

-Canvi de cap d’àrea, a partir d’ara serà la Núria Batlle els propers tres cursos. 
-Objectius tots assolits al 100% en el seu percentatge proposat, menys el de CAU. 
-Aquest any hem fet moltes sortides i tallers, feia molt temps que no es feien de Visual i plàstica. El curs que ve haurem 
de retallar en tallers i sortides per les condicions excepcionals en què es troba l’escola, fins que la generelitat no 
gestioni millor les ajudes per l’alumnat pla xoc. 
-Canvi de Cap de Departament. El curs 2022-2023 la Núria Batlle assumirà la coordinació de l’àrea artística. 

 

Valoració dels objectius del curs  

Objectiu Indicadors Valor a 

assolir 
Valor assolit 

Crear un esdeveniment d’entrega de premis dels 

curtmetratges de l’assignatura dins l’optativa Curtmetratge 
de 1r de batxillerat  

Execució de l’esdeveniment. 1-2 No realitzat 

Activitats Recursos Responsable 

Temporització 

Realitzat 1r 

trim 
2n trim 3r 

trim 

Preparar l’esdeveniment com a 
projecte de matèria de l’optativa 
de Curtmetratge de 1r de 

Batxillerat. 

Les hores dedicades 
durant tot el segon 
quadrimestre. 

Professorat de la 
matèria. 

☐ ☒ ☒ ☐ 
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Sala d’actes de l’escola. 
Premis (impresos amb 
impressora 3D?). 
Pantalla 
Projector 

Professorat de la 
matèria. 
Professorat 

voluntari per ser el 
jurat. 

☐ ☒ ☒ ☐ 

Fer difusió  Alumnes que cursen la 
matèria. 

Professorat de la 
matèria. 
Responsable xarxes 
socials de l’escola. 
Alumnes que 

cursen la matèria 

☐ ☒ ☒ ☐ 

Observacions No es realitza aquesta activitat per dificultats davant de l’evolució del Covid i la 

inseguretat en la disposició d’espais al centre per poder realitzar els curts.  
  

Indicadors Valor a 

assolir 
Valor assolit 

Crear composicions instrumentals utilitzant els procediments 

compositius i els tipus formals treballats, i avaluar el procés i 
els resultats per millorar-los 

-Distingeix els elements 

estructurals de la 
composició musical  

 80% 80% 

-Reconeix les formes 

musicals bàsiques 
80% 50% 

-Construeix acords i 
melodies a partir d’una 
tonalitat 

80% 80% 

Activitats Recursos Responsable 

Temporització 

Realitzat 1r 
trim 

2n trim 3r 
trim 
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Activitat de 
creativitat/composició: crear una 
línia melòdica, aplicant els 

conceptes de tonalitat i armadura 

Full de pentagrames, 
instrument d’aula 
(metal.lòfon), 

instruments de l’alumne ( 
guitarra, flauta...) 

Professora de la 
matèria 

☐ ☐ ☒ ☒ 

Activitat de creació d’una textura 
musical a partir d’una veu 

Full de pentagrames, 
instrument d’aula 

(metal.lòfon), 
instruments de l’alumne ( 
guitarra, flauta...) 

Professora de la 
matèria 

☐ ☐ ☒ ☒ 

Activitat : interpretar la creació a 
classe, davant els companys 

Full de pentagrames, 
instrument d’aula 

(metal.lòfon), 
instruments de l’alumne ( 

guitarra, flauta...) 

Professora de la 
matèria 

☐ ☐ ☒ ☒ 

Observacions Objectiu per segon d’ESO. Música 
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Propostes de millora per als propers cursos 

Oferir l’optativa de Cant Coral per l’alumnat de 1r d’ESO. 
Es valoren molt positivament els tallers realitzats a l’aula. Es valora mantenir els tallers i potser no fer sortides donat el cost 
elevat del transport i entrades.  

Valoracions i canvis en les sortides i activitats previstes en el PGA 

Audició rumba: l'àrea considera que va ser atractiva i va connectar amb l'alumnat de 1r eso , la repetirien. 
Urban Sketching: L’àrea està contenta amb aquest taller i el repetiria. 
Taller serigrafia: No van emplenar les dos hores, preparar una activitat paralela, tipo prapar els papers, suports per tenir 
entretinguts collage o altres materials.  La explicació molt breu sobre al cartellisme, De cara a si tornem a fer, millorar 

aquests aspectes.    
Taller percussió corporal: Molt contents amb el taller i tallerista. 
Artsonor: encara no s’ha realitzat. 
 
Hem fet una valoració molt positiva de les sortides i tallers d'aquest curs, feia molt que no es feien d'artistic , potser el de 

serigrafia hauria de pulir-se una mica en alguns aspectes, però els resultats han estat molt satisfactoris. Les audicions 
molt correctes i el taller de percussió i cos també han tingut molt èxit. 

Cal tenir en compte el moment en que es realitzen l’activitat per tal d’aconseguir més motivació per part de l’alumnat.  
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CICLE/ÀREA: ÀREA DE MATEMÀTIQUES (SECUNDÀRIA) 

Reunions de coordinació i treball 

Nombre de 
reunions: 

6 

Principals 
temes 

tractats: 

Reunió 1: 03/09/21- Projecte interdisciplinari 3r d’ESO 
- Projecte 3r d’ESO 
 
Reunió 2: 07/09/21 
- Sortides de l'àrea.  
- Criteris d'avaluació.  
- Programacions didàctiques.  
- Coordinació horitzontal. Reunions del curs.  
- PGA 2021-2022  
- Pla de Formació.  
- Professorat nou i substitut.  
- Alumnat en pràctiques.  
 
Reunió 3: 03/11/21 
- Recordatori feines d'hivern.  
- Recordatori exàmens i material a la carpeta de l'àrea. 
- Ús de la calculadora als diferents nivells. 
- Valoració PPOO curs 20-21. 
- Matemàtiques a les XXSS. 
- Objectius PGA 2021-2022. 
- Innovamat i cursos. 
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Reunió 4: 02/02/22 
- Revisió de les programacions i auditoria. 
- Revisió dels objectius a mig curs. 
- Valoració projecte Bio/ Geo 3r ESO. 
- Activitats i sortides. 
- Portes obertes. 
 

Reunió 5: 20/04/22 
- Inversions. 
- Seguiment programacions. 
- Llibres curs 22-23 4. Revisió dels CA i recuperacions cursos anteriors.  
- Projecte a 3r ESO.  
- Optatives curs 22-23. 
- Valoració tallers criptografia i espionatge.  
- Hores cap d’àrea. 
 
Reunió 6: 29/06/22 
-Revisió dels objectius d'enguany. 
-Proposta/modificació dels objectius del curs vinent. 
-Revisió dels criteris d'avaluació del pròxim curs.  
-Sortides, concursos, tallers pròxim curs.  
-Relleu cap d'àrea.  
-Continguts nou currículum de matemàtiques per nivells.  

Principals 

acords 
assolits: 

Reunió 1: 03/09/21 – Projecte interdisciplinari 3r d’ESO 
1. Es manté la temporització: 3 setmanes, inici el 20/12/21 i final 28/01/22. 
2. Les dues primeres setmanes es farà el projecte i la tercera setmana es faran les exposicions orals.  

3. Exposicions 3h seguides la setmana del 24 al 28 de Gener del 2022.El propi professorat s’hauria 
de fer la seva reserva d’aules mòbils o d’informàtica. 
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4. Es revisarà i millorarà el projecte actual. Principalment cal ampliar i adequar la part de mates. 
5. Es farà la sortida al mercat i es mirarà la possibilitat de fer un taller a l'aula amb Biosfera. 
6. Es planteja la possibilitat de tenir una hora de coordinació dins l'horari per a poder organitzar i 

refer el projecte el curs 2022-2023. 
7. Es valorarà posteriorment la possibilitat de fer la sortida guiada i/o taller a l'exposició Menja, 

Actua, Impacta (al Prat de Llobregat) pel proper curs. https://menjaactuaimpacta.org/es/   

8. Es demana a David Garcia que, un cop enllestides les ocupacions d'aules d'informàtica i carros 
mòbil fixes, en doni accés uns dies per fer les reserves per les setmanes de projecte. 

9. Es comparteix la carpeta de projecte amb tot el professorat que l'ha d'impartir per tal que puguin 

revisar/afegir/refer el necessari. 
Es fa el traspàs de dates, peticions i acords a Coordinació. 

 

Reunió 2: 07/09/21  
1. Determinar les sortides de l’àrea (hem d’incloure qualsevol activitat que impliqui cost per l’escola, 

encara que siguin xerrades o activitats a l’escola). Establir dates.  
2. Acordem que per poder participar a les proves Cangur i als problemes de l'Esprint, es farà una tria 

d'alumnes. Acordem que es podran barrejar com a màxim 3 grups diferents amb un total de 12 
alumnes i els ubicarem a una aula gran.  

3. Acordem reunir-nos per nivells per revisar/modificar els criteris d'avaluació. 

4. Acordem revisar les programacions didàctiques abans del 30/09/21 i penjar-les a l’Isotools (cap 
d'àrea). 

5. Acordem trobar una hora comuna per coordinació horitzontal per nivells (dedicació) per tal de 
mantenir els criteris d’avaluació i garantir una continuïtat al mateix nivell. És una manera que 
nosaltres puguem fer el seguiment i obtenir resultats dels objectius del curs per la memòria. La 

idea és ajudar a que el professorat del nivell es pugui coordinar i segueixin els criteris d’avaluació 
i activitats que es presenten a la programació de forma consensuada. 

6. Acordem anar pensant nous objectius per la propera reunió d'àrea, amb 3 o 4 objectius és 
suficient. Es recomana assolir objectius pedagògics. Alguns objectius possibles podrien ser: 

https://menjaactuaimpacta.org/es/
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• Millorar resultat s a les competències bàsiques a 4t d’ESO en un 5%. (x% de 4t ESO aproven 
matemàtiques a JP i x% de 4t ESO aproven matemàtiques a Catalunya). Què farem? Com ho 
farem? Indicador: arribar al 85% (si per exemple teníem del 80%).  

• Millores d’indicadors de centre.  
• Millorar la coordinació horitzontal i mantenir els criteris d’avaluació a un mateix nivell mitjançant 

reunions entre paral·lels.  
• Creació de material propi. 

7. Aconseguir informació de cursos de matemàtiques manipulatives per poder fer la formació durant 

el curs (Mikel Martín i Malena Martín) i concretar un dimecres per fer JOCS a l'àrea.  
8. Acordem ajudar i fer de "mentors" al professorat nou i substitut.  

9. Acordem anar creant material i compartir-lo a la carpeta del Drive de la unitat compartida de 
Matemàtiques per tal d'abaixar el preu dels llibres.  

 

Reunió 3: 03/11/21 
1. Acordem revisar per nivells les feines d'hivern per tal de donar les mateixes a cada nivell. Si es 

fan plantilles de correcció acordem compartir-les a la carpeta de l'àrea.  

2. Acordem que l'Alicia i la Rosa concretaran una data de recuperació per als alumnes de 2n de 
batxillerat que tenen les matemàtiques CCSS de 1r de batxillerat suspeses.  

3. Us de la calculadora: acordem que a 1r d’ESO NO es farà servir la calculadora, a 2n d’ESO depèn 

del tema (quedarà per escrit als criteris d’avaluació del pròxim curs) a 3r ho hem d’acabar 
d’acordar i a 4t d’ESO i Batxillerats si es deixarà la calculadora. 

4. Acordem decidir per paral·lels quins temes si i quins temes no es deixarà fer servir la calculadora 
per deixar-ho per escrit als CA del curs 22- 23. Nens amb dislèxia amb MU sempre els hi deixem 
la calculadora.  

5. Acordem fer fotos de qualsevol activitat que es faci a l'aula i que sigui una mica diferent per 
penjar-la a les XXSS.  

6. Acordem que la cap d'àrea crearà una plantilla a la carpeta de l'àrea per fer una pluja d'idees dels 
possibles objectius d’aquest curs.  
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7. Acordem que es millor fer un curs de matemàtiques manipulatives on line perquè anem molt 
enfeinats. L'opció de la Malena Martín ens sembla bé. La cap d'àrea s'encarregarà de buscar més 
informació.  

8. Acordem que a les reunions de nivell anirem omplint la plantilla de seguiment de la programació. 

 

Reunió 4: 02/02/22 
1. Omplir el document de la revisió de la programació que tenim a la carpeta de l'àrea mitjançant 

reunions entre paral·lels.  
2. Les valoracions de les proves PAU i de les CCBB de 4t d'ESO han d'aparèixer a la memòria 21-22.  

3. Fem recull de totes les valoracions del projecte de 3r d'ESO bio/mates d'enguany perquè hi haurà 
canvis pel pròxim curs amb el nou currículum. Si el tornem a fer, la idea seria anar millorant-lo al 

mateix temps que es fa.  
4. La cap d'àrea quedarà amb la coordinadora Anna Domínguez per tal de reservar dates per la visita 

al museu de les matemàtiques de 2n d'ESO.  

5. Proposarem als alumnes la participació en les proves Cangur. Establim un màxim de dos alumnes 
per classe. Comparteixo una graella a la unitat compartida de matemàtiques per tal de poder 

escriure els noms dels alumnes que inscriurem al concurs. Les despeses de les proves Cangur van 
a càrrec de l'àrea.  

6. Revisió del cartell de matemàtiques i si està correcte dir-li al David Garcia que ho imprimeixi. 

Buscar fotos de diferents activitats que duem a terme (cúpules de Leonardo, activitats a l'aula...) 
per penjar-les als expositors del passadís per les PPOO. 

 

Reunió 5: 20/04/22 
1. La nostra àrea no té inversions. Només necessitem comprar calculadores, decidim que 10 

calculadores. 

2. Continuar amb el seguiment de les programacions. Tots estem fent el seguiment de les 
programacions tot i que algunes s’ha d’acabar de revisar.  
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3. Llibres curs 22-23 1r i2n de Batxillerat continuem igual que l’any passat. A 1r i2n d’ESO estem 
fent servir els dossiers de Barcanova ADA LOVELACLE i es valoren de forma molt positiva. A 3r i 
4t d’ESO es va plantejar fer material propi durant el curs, però degut a la falta de temps no s’ha 

pogut portar a terme. Per solucionar-lo es plantegen dues possibilitats: comprar els dossiers de 
Barcanova com a 1r i2n d’ESO i seguir el mateix format o penjar al campus material de TOOMATES 

com a mesura d’impàs. Finalment es decideix comprar els dossiers ADA LOVELACLE per 3r i 4t 
d’ESO. 

4. Revisar els criteris d’avaluació de pel pròxim curs ja que han hagut canvis al currículum de l’ESO. 

Acord per modificar els CA: “per recuperar cursos anteriors: fer feines d’hivern i aprovar un 
trimestre del curs anterior” “recuperació avaluacions del curs actual, es recupera aprovant la 

següent avaluació” Batxillerat: si tornem a tres avaluacions hi tornaran les recuperacions de cada 
avaluació. 2n de Batxillerat amb les matemàtiques de 1r Batxillerat suspès: examen al setembre/ 
aprovant 2n batxillerat i oportunitat durant el curs de fer l’examen en dos parts. Altre oportunitat 

a la recuperació ordinària de 2n Batxillerat. 
5. Fer recerca del projecte de 3r ESO. S’ha de refer la part de matemàtiques sencera. Els docents 

que l’han fet coincideixen que els continguts de matemàtiques són gairebé inexistents o molt 
bàsics.  

6. Valorar fer optatives pel curs 23-24. No tenim optatives a matemàtiques. 

7. Plantejar a la Direcció si el cap d’àrea de matemàtiques podria tornar a tenir 3h com fa uns cursos. 
8. Diagnosi pla TAC, estratègia digital del centre. Fem la valoració. 

 

Reunió 6: 29/06/22  
1. Valoració dels objectius a final de curs: 
• Quant al primer objectiu “millorar els resultats de la franja mitja-alta i alta a les proves de CCBB 

de 4t d'ESO” l’hem portat a terme. Hem fet simulacres segons el que estava previst. No l’hem 
assolit al 100% ja que ens vam proposar arribar al 65% a la franja mitja-alta i alta i hem fet 

54,4%, hem de dir que hem pujat 3.5 punts percentuals. Podríem dir que l’hem assolit en un 
84%.  
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• El segon objectiu "Consolidar la realització d'activitats transversals al voltant de les matemàtiques 
(Dia Pi, Setmana de les matemàtiques, concurs de fotografia matemàtica)", hem dut a terme el 
concurs de la fotografia matemàtica per Sant Jordi i el valorem de forma positiva, però no hem 

assolit l'altra activitat del Kahoot matemàtic al voltant del dia del nombre PI 14/03 o setmana de 
les matemàtiques a causa de la falta de temps (s'ha ajuntat amb les proves Cangur, CCBB ,tallers 

d'espionatge i criptografia, PPOO , xerrades guàrdia urbana, activitats del dia de la dona, reunions 
d'avaluació, auditoria, sortides...)Per tant, podríem dir que l'hem assolit en un 50%.  

• El tercer objectiu "mantenir la nota mitjana a la selectivitat" l'hem portat a terme. A les 

matemàtiques del CCSS ,tant els exercicis com alguns enunciats dels exàmens són de la 
selectivitat. A les matemàtiques del científic han adaptat els enunciats de la selectivitat per tal 

que els alumnes els puguin fer. A més a més a les setmanes de repàs de la selectivitat es fan 
simulacres. Hem assolit l'objectiu a les matemàtiques aplicades a les ciències socials, ja que la 
mitjana d'enguany ha estat de 6,98, per tant, no només l'hem mantingut sinó que l'hem superat 

(mitjana curs 20-21 = 6,73). No hem mantingut la nota de les matemàtiques II, perquè la mitjana 
d'enguany és 5,29 i la del curs 20-21 era 5,54, per tant, no hem assolit l'objectiu. 

2. Pel curs 22-23 ens volem proposar la creació de material propi durant el curs, aprenentatge intern 
de matemàtiques manipulatives i potenciar des de l’àrea el llenguatge inclusiu augmentant el banc 
d’enunciats que tenim a la carpeta de l’àrea. 

3. Donat que ha canviat el currículum i la forma d’avaluar ha de ser per competències, hem de revisar 
els criteris d’avaluació per etapa, deixant molt clar com es recupera l’assignatura ja que només hi haurà 

recuperació de la 3a avaluació.  
• ESO: Curs actual: es recuperarà una avaluació suspesa entregant les feines de recuperació. Cursos 

anteriors: es recuperarà un curs anterior aprovant una avaluació del curs actual o presentant les 

feines d’estiu penjades al Campus al setembre.  
• BATXILLERAT: Curs actual: hi ha una oportunitat en finalitzar cada avaluació de recuperar 

l’avaluació suspesa, amb una prova escrita. A més a més de la recuperació ordinària i 
extraordinària al mes de juny. Cursos anteriors: prova escrita al desembre i a l’abril. 

4. Al curs 22-23 continuarem participant en les proves Cangur, als problemes a l'Esprint, intentarem 
participar en l'Olimpíada Matemàtica. També continuarem fent els tallers de Criptografia i Espionatge a 



 

 
Memòria curs 2021-2022 Versió: 1 

Responsable: Direcció escola Aprovació: 15/12/2021 Pàgina 98 de 167 

 

Escola Joan Pelegrí 
Fundació Cultural Hostafrancs 
Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius 
Centre concertat pel Departament d’Ensenyament 

3r i4t d'ESO. Igualment, ens agradaria mantenir a 2n d'ESO l'activitat de les Cúpules de Leonardo que 
ofereix el Museu de les Matemàtiques (preferiblement que vinguin ells a l'escola). 
5. La Míriam Rioja s'ofereix per fer el relleu de cap d'àrea pel curs 22-23. Si no pogués ser la Míriam 

el Xavi Bo i l'Àlex Sánchez també estarien disposats a prendre el relleu. 
6. Acordem que ens reunirem per nivells els primers dies de setembre per tal de modificar els criteris 

d’avaluació i els continguts adaptant-los al nou currículum. També revisarem les programacions i les 
modificarem si cal. 

 

Valoració dels objectius del curs  

Objectiu Indicadors Valor a 
assolir 

Valor assolit 

Millorar els resultats de la franja mitja-alta i alta 
a les proves de CCBB de 4t d'ESO.  

% de millora a la franja mitja-alta i 
alta a les proves de CCBB de 
matemàtiques a 4t d'ESO. 

65% 84% 

 
  

Activitats Recursos Responsable 

Temporització 

Realitzat 1r trim 2n trim 3r 

trim 

Fer simulacres de CCBB 

d’altres anys a la 
primera i segona 

avaluació. 

Models de CCBB 

d’anys anteriors 
disponibles a 

gencat.cat 

Tot el professorat de 4t 

d’ESO 
☒ ☒ ☐ ☒ 

Observacions Curs 20-21: Actualment estem a 50.9% 
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Curs 21 -22: Enguany hem arribat a 54.4% 
 

 
Aquest primer objectiu no l’hem assolit al 100% ja que ens vam proposar arribar al 65% a la 

franja mitja-alta i alta i hem fet 54,4%, hem de dir que hem pujat 3.5 punts percentuals. 
Assoliment: 84% 
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Indicadors Valor a assolir Valor assolit 

Mantenir la nota mitjana a la selectivitat. Nota mitjana curs 21-22 ≥ Nota 

mitjana curs 20-21  

Matem. CCSS II 

6,73 
Matem. II5,54 

50% 

Activitats Recursos Responsable 

Temporització 

Realitzat 1r trim 2n trim 3r 

trim 

Fer simulacres de la 
selectivitat d’altres 
anys durant tot el 

curs. 

https://www.selecat.cat/  Tot el professorat de 
Batxillerat 

☒ ☒ ☒ ☒ 

Observacions 

 
 

El tercer objectiu l’hem assolit en un 50%. Hem aconseguit l'objectiu a les matemàtiques 
aplicades a les ciències socials, ja que la mitjana d'enguany ha estat de 6,98, per tant, no només 

l'hem mantingut sinó que l'hem superat (mitjana curs 20-21 = 6,73). No hem mantingut la nota 
de les matemàtiques II, perquè la mitjana d'enguany és 5,29 i la del curs 20-21 era 5,54, per tant, 
l’hem baixat. 

https://www.selecat.cat/
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Valoració a mig curs 

Data: 02/02/2022 

Valoració: El 2 de febrer vam fer la corresponent revisió dels objectius de l’àrea, un per un. 
 

-Quant al primer objectiu “millorar els resultats de la franja mitja-alta i alta a les proves de CCBB de 

4t d'ESO” l’estem portant a terme. A més a més a mesura que anem fent simulacres els alumnes van 
millorant, tant en temps com en resolució.  
 

- El segon objectiu “consolidar la realització d’activitats transversals al voltant de les matemàtiques 
(Dia Pi, Setmana de les matemàtiques, concurs de fotografia matemàtica)” no el podem valorar 
perquè el durem a terme durant la segona avaluació en el cas del kahoot matemàtic i la tercera avaluació en 

el cas de la fotografia matemàtica. La fotografia matemàtica ja s’ha fet com a activitat obligatòria a 1r i 2n 
d’ESO seguint els Criteris d’Avaluació. 
 

- El tercer objectiu “mantenir la nota mitjana a la selectivitat” l’estem portant a terme. A les 
matemàtiques del CCSS, tant els exercicis com alguns enunciats dels exàmens són de la selectivitat. A les 
matemàtiques del científic estan adaptant els enunciats de la selectivitat per tal que els alumnes els puguin 

fer. 

 

Valoració final de curs 

Assoliment dels 

indicadors 
1. Respecte el primer objectiu “millorar els resultats de la franja mitja-alta i alta a les 

proves de CCBB de 4t d'ESO”. Assoliment 84%. El valorem de forma positiva. A mesura 
que hem fent simulacres els alumnes han millorant, tant en temps com en resolució. 

2. Respecte el segon objectiu "Consolidar la realització d'activitats transversals al voltant 
de les matemàtiques (Dia Pi, Setmana de les matemàtiques, concurs de fotografia 
matemàtica)", s’ha complert al 50%.  
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3. Respecte a l’últim objectiu de "mantenir la nota mitjana a la selectivitat", s’ha 
complert en un 50%. Ho hem aconseguit a les matemàtiques aplicades a les ciències socials 
però no a les matemàtiques del científic.   

Valoració: La valoració global és positiva tot i no haver assolit els objectius al 100%. 
• El primer objectiu no l’hem assolit al 100% ja que ens vam proposar arribar al 65% a la franja 

mitja-alta i alta i hem fet 54,4%, hem de dir que hem pujat 3.5 punts percentuals.  
• El segon objectiu l’hem assolit al 50%. Hem dut a terme el concurs de la fotografia matemàtica 

per Sant Jordi i el valorem de forma positiva, però no hem assolit l'altra activitat establerta del 
Kahoot matemàtic al voltant del dia del nombre PI 14/03 o setmana de les matemàtiques a 
causa de la falta de temps (s'ha ajuntat amb les proves Cangur, CCBB ,tallers d'espionatge i 

criptografia, PPOO , xerrades guàrdia urbana, activitats del dia de la dona, reunions d'avaluació, 
auditoria, sortides...). 

• El tercer objectiu l’hem assolit en un 50%. Hem aconseguit l'objectiu a les matemàtiques 
aplicades a les ciències socials, ja que la mitjana d'enguany ha estat de 6,98, per tant, no només 
l'hem mantingut sinó que l'hem superat (mitjana curs 20-21 = 6,73). No hem mantingut la nota 

de les matemàtiques II, perquè la mitjana d'enguany és 5,29 i la del curs 20-21 era 5,54, per 
tant, l’hem baixat. 

 

Propostes de millora per als propers cursos 

• Ens hem proposat, com cada any, revisar abans d’iniciar el curs, tots els criteris d’avaluació per adaptar-los a les 
noves normatives, com l’eliminació de les proves de recuperació al juny (només es podrà recuperar la 3a avaluació), 
nous criteris d’avaluació per competències o modificacions que es vulguin introduir per nivells per millorar-les. 

• També ens hem proposat revisar, actualitzar i complementar les programacions didàctiques, adaptant-les a les 
normatives i currículums, i a l’avaluació per competències. 

• Pensarem com motivar a l’alumnat per incrementar la participació de la fotografia matemàtica per al concurs de Sant 
Jordi, ja que a partir de 3r d’ESO la participació és gairebé nul·la. 
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• Una de les propostes de millora de l’àrea de matemàtiques pels propers cursos és millorar la preparació dels nostres 

alumnes en competències. Per tant, intentarem practicar exercicis tipus per les competències bàsiques, les proves 
Cangur i els problemes a l’esprint. 

• Formació a nivell intern del professorat, sobretot matemàtiques manipulatives. 
• Potenciar l’ús del Campus de l’escola generant material digital propi o utilitzant material digital ja existent. 
• Potenciar l’ús del GeoGebra creant activitats que compartirem a la carpeta de l’àrea per tots els nivells. 

 
Activitats singulars dutes a terme durant el curs 

• Tallers de Criptografia a 3r i 4t d’ESO. 
• Participació a les proves Cangur.  

 

Valoració i canvis en les sortides previstes en el PGA 

L’activitat del Museu de les matemàtiques a 2n d’ESO no es va poder realitzar degut a la incompatibilitat de dates que ens 

proposaven des del museu. 
La valoració dels tallers realitzats a l’aula és molt positiva.  

Es valora la possibilitat de realitzar sortides petites al llarg del curs amb l’alumnat per treballar les matemàtiques al carrer.  
 
Premis i reconeixements 

15 alumnes de l’escola van quedar entre el 6% amb millor puntuació a les proves Cangur: 
• El Jordi Ryhr Mateu va obtenir la primera posició de tots els participants de 4t d’ESO, més de 12.000 alumnes. 

• L’ Ernest Ignacy Wojdel va quedar tercer del seu nivell, 2n d’ESO, entre més de 20.000 participants 

 
Altres  

Valoracions de les proves PAU: 
• Matemàtiques: 84 alumnes presentats. Mitjana de 5,29 a l'escola. Mitjana de 6,12 a Catalunya. 

• Matemàtiques CS: 41 alumnes presentats. Mitjana de 6,98 a l'escola. Mitjana de 6,32 a Catalunya. 
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CICLE/ÀREA: ÀREA D'EDUCACIÓ FÍSICA (SECUNDÀRIA) 

Reunions de coordinació i treball 

Nombre de 
reunions: 

5 reunions 

Principals 
temes tractats: 

8 de setembre del 2021 
• Espais d’educació física 

• Actualització dels protocols COVID 

• Actualització de continguts 

• Objectius d’àrea 

• Activitats del PAE 

 

17 de novembre del 2021 
• Valoració espais 1r trimestre 

• Valoració sortida d’orientació de Batxillerat 

 

9 de febrer del 2022 
• Seguiment dels objectius a meitat de curs 

• Seguiment de la digitalització del material de 3r ESO 

• Preparació de les Jornades esportives 

 

27 d’abril del 2022 
• Valoració de les Jornades esportives 

• Valoració de l’activitat del PAE Fent esport. 
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• Valoració de l’activitat del PAE: Raid Atletic 

 

29 de juny del 2022 
• Valoració de la sortida del Canal Olímpic 

• Valoració general del curs 

• Valoració de l’assoliment dels objectius del curs  
Principals 
acords assolits: 

 

8 de setembre del 2021 
• Les instal·lacions seran poliesportiu, Pau Negre i piscina. Aquest curs canviem l’ordre de rotació 

en els cursos 1r, 2n i 3r ESO. 
• Aquest curs es farà ús de les dutxes. 
• Seguim amb els continguts del curs passat. 

• En quant als objectius acordem: reduir les faltes injustificades per sota del 5%, crear les SITE 
de 3r d’ESO i realitzar una activitat conjuntament amb una altra àrea. 

• Activitats PAE: De marxa fent esport, Raid atlètic i triatló. 

 

17 de novembre del 2021 
• Es valora positivament els espais que s’han fet servir i el canvi de rotació. 

• Valoració positiva de la sortida d’orientació de Batxillerat. El curs vinent es tornarà a proposar. 

 

9 de febrer del 2022 
• Es van complint els objectius proposats. 
• Encara no s’ha fet la digitalització del material de 3r ESO. 
• Jornades esportives: 1r ESO atletisme (Pau Negre), 2n ESO atletisme (Serrahima), 3r ESO futtbol 

mixt (Pau Negre) i 4t ESO futbol mixt (Camp de l’energia). 
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27 d’abril del 2022 
• Valoració positiva de la Jornada esportiva. Acordem fer canvis en el format del proper curs en 

quant a instal·lacions i activitats. Volem recuperar els jocs de 1r ESO i fer una activitat nova a 

3r ESO. 
• Valoració positiva de les dues activitats del PAE en quant a participació i actitud dels alumnes. 

Es tornaran a demanar pel curs vinent. 

 

 

29 de juny del 2022 
• Valoració positiva de la sortida al canal olímpic. Hem observat que l’alumnat s’ha mostrat més 

engrescat i motivat en les activitats. Es tornarà a demanar pel curs vinent. Cal valorar el cost 
econòmic de la sortida per si cal reduir el nombre d’activitats. 

• S’han complert la gran majoria dels objectius proposats per aquest curs. Només el Víctor va fer 
l’activitat conjunta de 1r ESO amb l’àrea de català, la resta no ho vam poder fer. Ens proposem 
tornar a intentar-lo el proper curs. 

• Digitalització del material de 3r ESO fet.  
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Valoració dels objectius del curs  

Valoració a mig curs 

Data: 9 de Febrer de 2022 

Valoració: Dels 3 objectius plantejats s’ha complert per part de 1r ESO el projecte de cooperació amb l’àrea de català 
(cursa d’orientació). I s’estan portant en pràctica l’ús d’eines digitals en les diferents unitats didàctiques. 

 
 
Valoració final de curs 

 

Objectiu Indicadors Valor a assolir Valor assolit 

Substituir el llibre de text de 3r ESO per material 
digitalitzat  

Llibre digitalitzat al 
campus virtual 

Consulta del material per 
part dels alumnes 

assolit 

Activitats Recursos Responsable 

Temporització 

Realitzat 1r 
trim 

2n trim 3r 
trim 

Crear material des de l’àrea amb 
els continguts curriculars de 3r ESO 

Campus 
virtual 

Professorat de 
l’àrea 

☐ ☐ ☒ ☒ 

Observacions Els alumnes de 3r ESO del curs 22-23 ja el podran fer servir. 

  
Indicadors Valor a assolir Valor assolit 

 

Portar a terme un projecte de cooperació amb 

l’àrea de català amb l’alumnat de 1r ESO  

 Activitat realitzada Cooperació entre 

diferents àrees 
Assolit un 30% 

Activitats Recursos Responsable 

Temporització 

Realitzat 1r 

trim 
2n trim 3r 

trim 
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Cursa d’orientació 

Mòbils 
Pau Negre (instal·lació) 
Còdigs QR amb les 

preguntes de català. 
Plànols 

Professorat de l’àrea 
d’educació física i de 
català de 1r ESO 

☒ ☐ ☐ ☒ 

Observacions Només ho van portar a terme dos grups de primer d’ESO. 

 

Propostes de millora per als propers cursos 

• Canviar les activitats de les Jornades esportives. 

• Continuar amb la substitució del llibre de quart d’ESO (digitalitzar-lo) 

• Proposar a les àrees de  el projecte de cooperació fent una cursa d’orientació amb els alumnes de Batxillerat de 
manera conjunta. 

• Millorar els hàbits d’higiene personal de l’alumnat. 
 

Activitats singulars dutes a terme durant el curs 
Taller de socorrisme, de primers auxilis i de RCP. 

Valoracions i canvis en les sortides previstes en el PGA 

S’han realitzat totes les sortides que estaven previstes a excepció de l’activitat de Triatló on vam ser escollits en el sorteig. 
La valoración de les activitats esportives per part de l’alumnat sempre és ben rebuda. Destacar enguany l’activitat 

d’orientació on va participar tot l’alumnat de 1r de batxillerat. L’objectiu era poder fer una sortida de cohesió de l’alumant i 
primera coneixença i va funcionar molt bé. Es proposarà repetir-la pel curs proper. Es mantindrà la participación en les 

diferents propostes esportives d’ajuntament perquè la participació de l’alumnat és molt positiva. 
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CICLE/ÀREA: ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS (SECUNDÀRIA) 

Reunions de coordinació i treball 

Nombre de 
reunions: 

5 

Principals 
temes 

tractats: 

Sortides: Es fa planificació i revisió de les sortides de l’àrea. S’expliquen i es valoren les sortides que 
s’han fet enguany. Donat que no hi ha hagut les restriccions per la pandèmia de cursos anteriors s’ha 

pogut tornar a gaudir de sortides com la de les ciutats medievals a 2n d’eso (Besalú, Girona i Montblanc) 
o la de les colònies Industrials de 4rt d’eso (Borgonyà, Vidal i Cercs) i que sempre han tingut molt bona 

valoració. A les matèries de Llatí per exemple s’ha continuat visitant les ciutats romanes de Barcino, 
Baetulo, Tàrraco o Emporion i s’han consolidat de noves com les del Monestir de Pedralbes o la del refugi 
de la guerra civil, que es van començar a fer el curs passat i que es realitzen totes dues a la ciutat de 

Barcelona.  
 

Programacions: Amb els propers canvis de currículum que ja s’inicien a 1r i 3r d’eso i 1r de Batxillerat, 

des de l’àrea de Socials s’ha proposat començar a debatre al llarg del proper curs sobre quins canvis 
s’hauran d’anar introduint a les matèries de Socials i sobretot com s’hauran d’elaborar les noves 
programacions, donant-li una visió molt més competencial de les matèries, pers obre dels propis 

continguts. 
 

Objectius del curs: Es defineixen els objectius del curs, es valoren a meitat de curs i a final es torna 

a fer una valoració més global d’aquests. En el cas de l’objectiu de millorar la capacitat argumentativa 
dels alumnes de Filosofia, s’ha cregut convenient mantenir-lo pel curs vinent de cara a veure amb major 
perspectiva la millora entre l’alumnat d’aquesta competència fonamental.  
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Pla TAC: Es valora positivament aquest 2n any d'implantació de l'ús habitual dels chromebooks a les 
matèries de l’àrea. Per altra banda també es fa una radiografia de les matèries per veure com s’estan 
adaptant els continguts a aquesta nova manera de treballar que tindrà l’alumnat. Queda patent que 

s’han fet grans avenços en aquesta línia i en major o menor mesura, totes les matèries de l’àrea tenen 
adaptacions digitals de cara a aquestes noves metodologies implícites a l’ús del chromebook.    
 

Repartiment de les hores: el cap parla amb els membres de l’àrea per saber quines són les seves 
preferències de nivell i matèria de cara a millorar el procediment de repartiment de les hores a final de 
curs. 
 

Portes Obertes:  Enguany, encara per les restriccions derivades de la pandèmia, s’ha hagut d’adequar 
el format de portes obertes. Han estat en petits grups, previa cita concertada i repartits en 4 dissabtes 

(2 per secundària i 2 per Batxillerat). Hem tornat però a muntar l’aula de Socials (402) conjuntament 
amb el grup UNESCO i la comissió de gènere dels alumnes i s’ha percebut que de nou ha estat un èxit. 
El feedback que s’ha rebut ha estat molt bo així com el fet de que alumnes de l’escola hagin col·laborat 

en l’explicació de l’espai. Potser caldrà però acotar i organitzar els explicacions de cara a l’any vinent.  
 

Llibres nous: De cara al curs vinent i tenint present que hi hauran forces canvis de currículum, s’ha 

decidit com a àrea mantenir els llibres de Geografia i Història a tots els nivells d’ESO amb l’objectiu de 
renovar-los el proper curs tots a la vegada. Per altre banda es prescindeix del llibre de Psicologia i 
Sociologia de Batxillerat, per manca en el seu ús així com del diccionari de Llatí. Es demana però de 

poder-ne guardar alguns exemplars per poder consultar puntualment en alguna activitat d'aquestes 
optatives.    

Dossiers: Es mantenen els dossiers de mapes de Geografia física a 1r d’eso i de Geografia Política a 2n 
d’eso així com el dossiers de Projecte de 2n d’eso del qual se’n va fer una nova versió amb un disseny 
nou el curs passat. 
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Principals 
acords 
assolits: 

Sortides: Es valoren positivament totes les sortides que s’han fet tenint en compte que se n’han 
recuperat moltes de les que feiem prèvies a la pandèmia. I de nou es contemplen pel curs vinent. 
 

Es consensuen els objectius de l’àrea pel curs 2022-2023. 
 

Chromebooks: es fomenta l’ús de eines TAC per complementar les matèries i es convida a seguir 
avançant en la digitalització dels continguts de les matèries de l’àrea (campus, drive, classroom).   

 

Valoració dels objectius del curs  

Valoració a mig curs 

Data: 2 de febrer del 2022 

Valoració:  

1r objectiu: Augment de la participació de l’alumnat del Premi de Drets Humans. S’ha anat fent tal i com 
estava estipulat, fent difusió de l’acte així com la participació de l’alumnat amb treballs de la propera edició. 

Concretament s’ha fet recordatori dels premis als tutors de tots els nivells, als professors de CVE i Ètico Cívica 
i també als tutors de treball de recerca. En molts casos es troben plenament amb la confecció dels treballs. 
Per altra banda també cal remarcar que  el cap d'àrea i la responsable del premi drets humans, centralitzaran 

la recollida final de tots els treballs de l’edició de l’any següent. 
 

2n objectiu: Introduir activitats vivencials a les matèries de Socials.  En aquest cas encara s’han de fer 

sortides com el Monestir de Pedralbes, o la visita al refugi de la guerra civil. Per altra banda finalment no s’ha 
pogut duu a terme l’activitat de Barcino Oriens per manca de disponibilitat de voluntaris. Tot i així els 
professors de socials de 1r d’eso han fet altres activitats vivencials a l’aula com un taller d’elaboració de 

materials prehistòrics i d’arqueologia experimental. Dins d’aquest objectiu també, les professores de l’optativa 
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de Geografia han anat treballant el comentari de notícies relacionades amb la Geografia i en fan una valoració 
molt positiva. 
  
3r objectiu: Millorar la capacitat d'argumentació entre l’alumnat i augmentar la participació a les olimpiades 
de Filosofia. Respecte a aquest tercer objectiu els professors de filosofia ja havien començat amb les 

dissertacions a l’aula. La valoració és positiva i tenen constància de que hi ha alumnes interessats en participar 
a les olimpiades filosòfiques d’enguany.   

 
Valoració final de curs 

Objectiu Indicadors Valor a 
assolir 

Valor assolit 

Augmentar la participació de l’alumnat al treball de 
Drets Humans 

Nombre de grups de l’ESO 

que hi han participat 
80% 86% 

Activitats Recursos Responsable 

Temporització 

Realitzat 
1r 

trim 
2n trim 3r 

trim 

Recordatori per part de 
professors de l’Àrea de 
Socials a les 

diferents  reunions de tutors 
dels nivells. 

Intervenció en reunions 
de tutors dels diferents 
cicles. 

Professors de l’àrea 
de diferents nivells 

X 
  

X 

Fer difusió del premi a 
l’alumnat des de les tutories 

d’eso i Batxillerat 

Document per 
explicació del Concurs 

de Premis Drets 
Humans 

Tutors de tots els 
nivells d’ESO 

X 
  

X 
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Correu electrònic recordatori 
als professors de CVE 

Ordinador Cap d’àrea X X X X 

Centralitzar la recollida de 
treballs  

Cap Responsable premi 
drets humans. 

  
X X 

Reunions de TR Informar a coordinació 
de Batxillerat 

Responsable premi 
drets humans 

X 
  

X 

 
A la categoria de 2n d’eso del treball de Drets Humans se’ls donava la opció de fer el 

poster físic o digital (imprès), hem cregut que darrerament cada cop els hi costa més de 
fer el treball de manera manual, per això l’any vinent tornarem de nou al format 
purament físic.  

   
Indicadors Valor a 

assolir 
Valor assolit 

Introduir d'activitats vivencials a les matèries de l'Àrea de 
Socials 

Satisfacció alumnat 80% 
 

Satisfacció del 

professorat 
80% 90% 

Activitats Recursos Responsable 

Temporització 

Realitzat 
1r 

trim 
2n 

trim 
3r 

trim 

Taller de Barcino Oriens (1r 
eso) 

Material i personal del grup de 
reconstrucció històrica Barcino 

Oriens 

Cap àrea 
 

X 
  

Gimcana Monestir de 

Pedralbes (2n eso) 
Dossier que ens proporciona el 

propi Monestir de Pedralbes 
Cap àrea 

 
X 

 
X 
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Visita al Refugi “guerra civil” Bitllet de transport públic Professors del 
nivell 

 
X 

 
X 

Presentació de notícies 
relacionades amb els temes 

tractats a Geografia. 

Recull físic de notícies (diaris) Professors de 
Geografia 

X X X X 

 
El taller de reconstrucció històrica finalment no es va poder realitzar donat que no hi havia prous 

membres de Barcino Oriens per poder dinamitzar l’activitat entre setmana.  
 

En aquest objectiu també s’hi podria incloure l’activitat d'arqueologia experimental que fan fer els 

professors de 1r d’eso on van crear elements prehistòrics com torxes, pintures rupestres o estris de fang. 

 

 

Objectiu Indicadors Valor a assolir Valor assolit 

Millorar la capacitat 

d’argumentació, tant escrita com 
oral de l’alumnat i augmentar la 
participació a les Olimpiades de 

Filosofia. 

 

Nombre d’alumnes que participen 

a les Olimpíades de Filosofia 
10 participants 3 (enguany, sense 

acabar de poder 
aplicar l’oblectiu) 

Percepció del professorat Millora general 
 

Activitats  Recursos Responsable 
Temporització 

1r trim 

Temporització 

2n trim 

Temporització 

3r trim 
Resultat 

Explicació de com 
elaborar una 
dissertació. 

Projector i 
pantalla 

Professors de 
Filosofia de 1r 
de Batxillerat.  

 
X (1r 

quadrimestre) 

 
X 
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Fer almenys una 
dissertació a classe 

per aprendre a fer-
les. 

Projector i 
pantalla 

Professors de 
Filosofia de 1r 

de Batxillerat. 

  
X (2n 

quadrimestre) 
X 

Fomentar la 
participació 

voluntària de 
l’alumnat en l’OFC, 
utilitzant el 

coneixement que 
tenen del que és 

una dissertació. 

 

Projector i 
pantalla 

Professors de 
Filosofia de 2n 

de Batxillerat. 

X 
  

X 

Observacions En aquest cas, respecte l’objectiu concret de millorar la capacitat argumentativa de l’alumnat de 

Filosofia, és veuran plasmats el curs vinent veient primer si ha augmentat el nombre de 
participants a la olimpiada de Filosofía (enguany s'han presentat 3) i també si hi ha hagut una 
millora de resultats respecte d’enguany.  
 

Es proposa per tant mantenir l’objectiu per al curs següent per tal de veure plasmada aquesta 
millora.  

 
 

 
 

 
 



 

 
Memòria curs 2021-2022 Versió: 1 

Responsable: Direcció escola Aprovació: 15/12/2021 Pàgina 116 de 167 

 

Escola Joan Pelegrí 
Fundació Cultural Hostafrancs 
Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius 
Centre concertat pel Departament d’Ensenyament 

Propostes de millora per als propers cursos 

Formació pel professorat en temes de diversitat, LGTBI, gènere etc. 
 
Activitats singulars dutes a terme durant el curs 

1r ESO:Xerrada sobre Egipte d’Enric Vendrell 
CVE4t: Xerrada de Jordi Armadans director de Fundipau. 
Filosofia 4t d’ESO: Xerrada d’en Nemrod Carrasco. 
Participació d’un alumne a l’Olimpíada de Filosofia de Catalunya. 
 

Valoració i canvis en les sortides previstes en el PGA 

Enguany hem recuperat les sortides tradicionals que fèiem als diferents nivells prèvies a la Pandèmia i hem continuat amb 

d’altres que es van iniciar les darrers cursos com la de la visita al Monestir de Pedralbes o al refugi de la guerar civil i que 
són totes elles perfectament complementàries. 
En general, la valoració de totes les sortides ha estat positiva, tant per part de l’alumnat com del professorat de la matèria 

i acompanyant. Es proposa mantenir les mateixes sortides pel curs proper.  
 

Premis i reconeixements 

 
Un alumne ha guanyat les Olimpiades de Filosofia del curs actual. 
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CICLE/ÀREA: ÀREA DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS (SECUNDÀRIA) 

Reunions de coordinació i treball 

Nombre de 
reunions: 

8 reunions d’àrea. (Una d’elles específica per projecte de 3r i una altra per TR’s) 

Principals 
temes 

tractats: 

• Revisió Projecte 3r ESO Biologia-Matemàtiques Curs 21-22 
• Horaris de laboratori i manteniment 

• Canvis a Science Bits i Formació. 
• Premis Ciència Nov’21 i Nov’22 

• Recuperacions trimestrals i quadrimestrals i feines d’hivern. 
• Esglaonament d’avaluacions (1r i 3r ESO i després 2n i 4t ESO) 
• Seguiment Trimestral de matèries 

• Seguiment de les programacions i acords entre paral·lels d’un mateix nivell. 
• Canvi en la programació de Química de 3r ESO. 

• Repartiment de treballs de recerca 22-23. 
• Oferta i descripció d’optatives 2022-2023. 
• Portes Obertes, organització i anàlisi (2021 i 2022) 

• Competències bàsiques 2022 
• Pràctiques per Primària. organització i contingut. 

• Llibres i material. Mirar de reduir costos. 
• Pressupost i inversions proper curs. 
• Sortides 1r i 3r Trimestre i altres activitats curs 21-22 i curs 22-23. 

• Revisió de PGA a meitat i final de curs. 
• Repartiment hores curs 2022-2023. 

• Canvi del cap d’Àrea de Ciències Experimentals pel curs 22-23. 
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Principals 
acords 
assolits: 

• La temporització del projecte de 3r del curs passat va funcionar molt bé i queda instaurada per 
propers cursos.Es comparteix carpeta de recursos amb tot el professorat que l’imparteix per 
revisar, actualitzar o afegir el que calgui. 

• Ha estat valorat positivament recuperar dins el possible l’antic format dels Premis de la Ciència. 
Continuem recollint seleccionats a graella i treballs a la carpeta del Drive. El jurat del proper curs 

estarà format per Cristina L i Sandra N. 
• Les assignatures es podran recuperar només trimestralment (o quadrimestralment si és el cas) 

La recuperació es farà mitjançant unes activitats o treball.  

• Per recuperar matèries pendents de cursos anteriors sense continuïtat caldrà fer un treball(feines 
d’hivern). Si tenen continuïtat, es  recuperen aprovant una avaluació del següent curs. 

• S’acorda tancar amb una setmana de diferència l’avaluació de 1r i 3r respecte 2n i 4t. Facilita la 
organització. 

• S’ha anat fent el seguiment Trimestral de matèries al llarg de tot el curs per totes les assignatures. 

• Els paral.les de matèria i nivell han d’intentar trobar-se mínim un cop al trimestre per valorar 
seguiment de programacions i possibles canvis a introduir.. 

• S’han introduït canvis en l’ordre d’unitats en la programació de química de 3r ESO. El curs vinent 
cal estudiar continuïtat entre 3r i 4t. 

• Han pogut assignar-se TR’s en funció de les hores establertes per horari a cada tutor de TR.  

• Es recuperen les optatives que habitualment s’oferien a l’àrea i s’actualitza la seva descripció pel 
curs 2022-2023 

• S’ha valorat positivament la nova organització de portes obertes. 
• S’ha fet anàlisi de les CCBB 2022 i s’han assolits els objectius proposats al respecte. Es tindran 

en compte per a elaborar els del proper curs. 

• La organització actual de les pràctiques per primària funciona bé. La mantenim dins l'horari lectiu. 
S’ha actualitzat el contingut de les mateixes perquè es solapava amb pràctiques de 1r ESO i no 

corresponia al temària de primària. 
• Es manté el mateix material i llibres per al proper curs. Un cop ben definit el nou currículum cal 

plantejar-nos si es fa un canvi d’editorial, doncs es valora que a nivell d’exercicis de Física el 
Science Bits queda curt. No obstant, hi ha altres aspectes que han funcionat molt bé, com 
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l’adaptació d’exàmens i activitats a les necessitats de cada alumne i la programació de feines de 
recuperació. 

• S’ha demanat invertir en l’adquisició d’un cromatògraf de gasos de cra al proper curs. Cal renovar 

maquinària per poder garantir un bon desenvolupament de les pràctiques a cicles formatius. 
• En termes generals, les sortides realitzades durant el curs han estat valorades positivament. 

Vàries d'elles han canviat i han tingut un cost menor. S’intentaran mantenir i/o buscar alternatives 
més econòmiques pel proper curs, així com eliminar aquelles que veiem no són imprescindibles. 

• S’han assolit al 100% 4 dels 6 objectius de millora proposats per aquest curs, un a mitges i 1 no 

assolit. S’ha acordat els objectius de millora pel proper curs. 
• La Lidia Rosado serà la nova Cap d’Àrea d’experimentals a partir de setembre de 2022. 

 

Valoració dels objectius del curs  

Valoració a mig curs 

Data: 20/04/2022 

Valoració: 1. Pendent de fer. Es va endarrerit. 
2. S’han presentat 5 candidats de 4t ESO al certamen “Joves i ciència” 

Programa Argó (UAB:) S’han presentat 5 alumnes 
Bojos per la ciència: 1 alumne de 1r de batxillerat. 

3. S’han llegit un mínim de 2 articles al trimestre a totes les assignatures de la ESO i a CMC de 
batxillerat 
4. Si s’està fent la lectura a tota la ESO. També s’està realitzant un mínim d’un avaluem per trimestre a 

tota la ESO (1r ESO a partir de la 2a avaluació) 
5. S’han implementat nous jocs que han funcionat bé: Micro-combat (Micro 2n ESO) i  

Cursa de Bolis (Fí.Quím 2n ESO) 
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6. No s’han fet reunions específiques, s’han apuntat 2 cops a un curs específic de l’XTEC (novembre no 
admesos, gener no admesos per manca de places). S’haurà de començar a fer sense comptar amb ajuda 
externa.  

 

Valoració final de curs 27/06/2022 

Assoliment dels 
indicadors 

1. Millorar recursos de la matèria de Física II de Segon de Batxillerat que van quedar pendents el 
curs anterior, amb l’objectiu de millorar la competència d'experimentació i relació dels continguts 

teòric amb la realitat.(2 pràctiques noves al Campus) 

Valoració: 1.  Aquest curs també s’ha endarrerit la implementació d’aquestes pràctiques a les PAU i s’ha fet 

el mateix. 
S’ha fet no obstant l’intent d’implementar-les. S’ha comprat el material. La proposta 

d’ensenyament per la pràctica del So, s’ha provat i no ha sortit bé i la que fa referència a 
Conductivitat no s’ha trobat temps material per experimentar i veure com surt. 

OBJECTIU NO ASSOLIT 

Assoliment dels 
indicadors 

2. Incrementar o mantenir com a mínim la participació de l’alumnat a concursos o altres activitats 

de caire científic (Bojos per la Ciència, Col·laboracions amb la Universitat...) per incentivar l'interès i 

esperit científic de l'alumnat així com reconèixer l'esforç i la feina ben feta. (≥17) 

Valoració:      2. En total 23 alumnes s’han presentat a certàmens de tipus científic aquest curs. 
OBJECTIU ASSOLIT 

Assoliment dels 
indicadors 

3.Fomentar i incrementar la lectura d’articles científics entre l’alumnat de tots els nivells de la ESO per 
tal de millorar-ne la seva comprensió i anàlisis de la informació. (Lectura de mínim 2 
articles/assignatura al trimestre a ESO i CMC Batx) 

Valoració:      3. S’han fet el mínim de lectures proposades a tots els nivells. 
OBJECTIU ASSOLIT 

Assoliment dels 
indicadors 

4. Aconseguir que els resultats de les proves de competències bàsiques de 4t ESO en l’àmbit 
cientificotecnològic es trobin com a mínim iguals a la mitjana de Catalunya en escoles de la nostra 

complexitat. 

Millorar els resultats del curs passat en l’apartat Reconèixer els aspectes principals de la 

investigació científica i arribar al 65% d’alumnes amb nivell mitjà-alt/alt en aquest. 
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Valoració:       4. En termes globals, els percentatges en nivell mitjà, Mitjà-Alt i Alt són superiors als de Catalunya en un 
3%, un 0.4 i un 1.2% respectivament. 

         S’ha arribat al 71,6% en l’apartat indicat anteriorment. 
OBJECTIU ASSOLIT 

Assoliment dels 

indicadors 
5. Introduir la gamificació a l’aula com a recurs i mètode d’aprenentatge. Dur a terme com a mínim 

una sessió de debat de tot el professorat de l’Area per e deliberar i decidir com. 

Valoració: 5. Sí que s’ha usat la gamificació a l’aula com a mètode d’aprenentatge, però no ha estat possible 

trobar el temps necessari per crear una comissió o espai de debat per deliberar i/o aprofundir 
més en aquest tema i en com implantar-lo als propers cursos. 

Objectiu assolit a mitges. 
(S’ha decidit no incloure al PGA del proper curs aquest objectiu donat tots els canvis que es preveuen i que requeriran de 
molt de temps per reunions, elaboració de material.) 

Assoliment dels 

indicadors 
6. Donar un enfoc interdisciplinar al Mòdul de projecte de LAiCQ.  

Valoració: 6. L’equip docent ha fet vàries reunions i s’ha dissenyat el nou projecte, s’ha decidit la distribució 

horària i s’han definit també els Criteris d’avaluació. 
OBJECTIU ASSOLIT 
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Propostes de millora 

Objectius i accions que apareixeran desenvolupats a la PGA del curs 2022-2023 
 

Objectiu Indicadors Valor a assolir 

1. Introduir al Campus les pràctiques de Física que van quedar 
pendents el curs anterior, amb l’objectiu de millorar la 
competència d'experimentació i relació dels continguts teòric 
amb la realitat així com la seva adaptació als nous criteris de 
les PAU. 

Nombre de pràctiques 
millorades/actualitzades 

Introduir 2 pràctiques 

noves al Campus. 

Activitats Recursos Responsable 

Temporització 

Realitzat 

 

1r 

trim 
2n 

trim 
3r 

trim 
 

Introduir pràctiques 
noves al Campus.   

Guions de pràctiques previs, experiències 

pròpies i pràctiques  suggerides per altres 
fonts pedagògiques allotjades a Internet. 

Professorat de la 

matèria 
☒ ☒ ☒ ☐ 

 

Observacions 
 

 

  
Indicadors Valor a assolir 

2. Incentivar l'interès i l’esperit científic de l'alumnat 

de Cicles Formatius, així com reconèixer i motivar 
l'esforç i el reconeixement de la feina ben feta, 

mitjançant la seva participació en el projecte 

Interlaboratori 

Validació dels resultats 

per entitats externes al 
centre. 

Aconseguir que els resultats 

de com a mínim el 60% de 
l’alumnat es trobi dins el 
rang promig. 

Activitats Recursos Responsable 

Temporització 

Realitzat 1r 
trim 

2n trim 3r trim 
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Determinacions químiques de 
diferents productes 
proporcionats per l’organització 

(Laboratori Mat Control) 

Lots de productes 
proporcionats pels 
organitzadors de 

l’activitat 

Tot el professorat 
de Cicles implicat 

☒ ☐ ☐ ☐ 

   
☐ ☐ ☐ ☐ 

Observacions 
 

 

Activitats singulars dutes a terme durant el curs 
• S’ha recuperat pràcticament al 100% el format tradicional (pre pandèmia) dels Premis de la Ciència i ha estat valorat 

molt positivament per alumnat i professorat. 

• Enlloc de les Xerrades sobre Ciència a la Sala d’actes, en la Setmana de la Ciència de Nov’21 s’han realitzat tallers a 
l’aula. Ha estat especialment interessant el realitzat a 2n ESO (Física divertida), amb activitats participatives i 

manipulatives que han captat l’interès de l’alumnat. 
 

Valoració i canvis en les sortides previstes en el PGA 

• En termes generals, les sortides realitzades durant el curs han estat valorades positivament. Vàries d'elles han canviat 
i han tingut un cost menor. S’intentaran mantenir i/o buscar alternatives més econòmiques pel proper curs, així com 

eliminar aquelles que veiem no són imprescindibles. 
• Donat que el proper curs apareixen matèries noves a 1r de batxillerat, és probable que a la PGA del curs 2022-2023 

apareguin proposades sortides noves que no s’han realitzat aquest curs.  

 

Premis i reconeixements 
• 1 alumne de 4t ESO F (Arnau Villanueva) ha estat seleccionat al certamen “Joves i Ciència” i participarà durant 3 

estius a projectes de ciència amb entitats nacionals i Internacionals. 

• En Miquel Rodríguez Sansaloni (2n BTL A) es va classificar per a la 2a fase (o fase final) de l'Olimpíada Catalana de 
Física. 
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CICLE/ÀREA: ÀREA DE LLENGÜES ESTRANGERES (SECUNDÀRIA) 

Reunions de coordinació i treball 

Nombre de 
reunions: 

6 

Principals 
temes 

tractats: 

Seguiment UAC, sortides, Revisió i actualització de les programacions, criteris d’avaluació i objectius, 
auxiliar de conversa, activitats àrea, llicències digitals, B2 anglès, resultats avaluació externa, feines 

hivern, portes obertes, valoració dels objectius a mig curs, nova estructura del batxillerat, redacció 
descripció optatives de francès 

Principals 
acords 
assolits: 

UAC: Informo que no hi haurà la UAC a cap nivell, a 1r estaran repartits per tots els grups i només entrarà 
un professor per fer suport a algunes matèries de 3r i 4t. Es tractaria que sigui el professorat qui faci el 
tractament de la diversitat dins l’aula.  
Decidim les sortides de l'àrea, en el nostre cas continuem sense fer viatges perquè no veiem clara la 
situació pandèmica. Informo que Home to Home passa a dir-se Set-student education i que conserven els 
viatges que ja tenien i n'han afegit més. Les activitats de l'àrea aquest curs seran les obres de teatre. Vist 

el que tenim ens quedem amb Transeduca ja que és l'única companyia que ve a l'escola. Escollim The 
amazing Robin Hood per 1r i 2n d'ESO i Dr. Jenkyll and M. Hyde per 3r i 4t. 
Els criteris d'avaluació són el més urgent decidim no tocar ESO ni Btl però sí canviar els de cicles perquè 

ha canviat la programació. 
Programacions, s'han de tenir a finals de mes, a Btl no caldria tocar res però a l'ESO sí ja que hem 
canviat de llibre. Decidim fer-les més generals per no haver de modificar-les cada vegada, a cicles, pel 

canvi de programació, també s'han de retocar. 
He creat una carpeta al drive amb els horaris que ens va passar direcció per buscar en quin moment ens 
podem trobar els paral·lels i fer el seguiment de la matèria. També hi ha l'horari de l'auxiliar de 

conversa, n'explico el funcionament, que farà dues setmanes aquí i una a primària però què 3r i 1r de Btl 
no la poden tenir si no es comparteix amb altres nivells. Decidim que el millor és que es quedi tal i com 
està, si afegissim 3r i 1r de batxillerat alguns grups la veurien cada quatre setmanes enlloc de 3 i ens 
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sembla massa temps, al ser dos nivells intermitjos ja la tindran el proper curs, per cert, estarà a l'aula amb 
tothom. El que sí que demanem és que pugui anar a cicles de grau superior. Això sí que serà possible. 
Resultats del B2: 52 alumnes es presenten i només 5 no obtenen el B2 d’aquests, 3 es poden presentar a 

la repesca d'octubre i tenen possibilitat d'obtenir el títol. 
Els resultats de les proves externes són bons per l'àrea ja que estem per sobre o al nivell general de 
Catalunya. Hi ha poc a millorar, més aviat ens hem de mantenir així. 
Feines Hivern: recordar les dates i que nosaltres no hi veiem una utilitat, és complir l'expedient ja que si 
l'alumnat recupera un trimestre ja li recuperem el curs anterior i en el cas que li quedi tot el curs actual 
també li netegem l'anterior. Ho seguirem fent però. 
Portes obertes: Valorem les del curs passat, per una banda ens semblen molt pobres ja que no hi havia 
ningú de direcció per rebre les famílies. La minivisita la feien amb un professor que tenia una guia però que 
evidentment incidia més en allò que coneixia fent que no totes les presentacions fossin iguals. 
Quan comparem les del curs passat amb les dels anteriors hi ha disparitat d'opinions, la meitat de l'àrea 
creu que millor fer-les a la tarda, no passa res per sortir més tard un dia de feina. És molt millor que haver 
de venir un dissabte que ja et trastoca el cap de setmana. La resta creu que un dissabte potser és millor 

per les famílies que no un dia entre setmana. 
També es valora la possibilitat de fer-ho dos dimecres a la tarda per cada nivell (ESO i Batxillerat) i fer dos 
torns cada dia. Fer el mateix que feiem els dissabtes però més curt. 
Ens centrem molt també en el contingut, creiem que cal unificar-ho, fer tots el mateix tipus de 
presentacions, crear vídeos on s'expliqui com treballem les diferents àrees i que aquests es vagin passant 
en diferents aules, amb els vídeos i els rètols explicatius el professorat no ha de saber de tot. El model dels 

dissabtes creiem que és obsolet i que cal fer-ne un d'entremig, amb un recorregut més curt ( no pot ser 
que cansem tant a les famílies), al final ni escolten, només volen seure. També pensem que el fet de veure 
tants grups un dissabte fent cua per entrar els pot donar la sensació que tenim molta demanda i potser no 

entren. 
Valoració resultats de les PAU: els considerem dins de la nostra línea. Són uns bons resultats. 
LLibres: analitzem els diferents preus a cada nivell. Sabem que el fet de comprar la llicència digital 

encareix el preu ja que no és com si fos compartit però no estem disposades a renunciar-hi. Creiem que és 
un gran avenç i molt atractiu de cara a l'alumnat. En el nostre cas mai podrem competir amb les editorials 
creant el nostre propi material. Entenem que és car però volem continuar com fins ara.  
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A 2n, una possibilitat d'abaratir-ho seria compartir la llicència del fiction express amb algun altre nivell 
però no es veu clar. A 2n va molt bé perquè disposem de 4 hores i una la dediquem només a la lectura, als 
altres nivells, amb 3 hores no hi hauria prou temps per fer-ho tot. I no treballar-lo a l'aula ens sembla 

incorrecte.  
La recomanació d'utilitzar cada vegada menys els llibres no és possible a la nostra matèria. 
Estructura del proper curs: repassem el que ja s'havia dit al claustre i el que he pogut llegir als 

documents sobre el nou currículum de batxillerat. En el nostre cas tot continua igual més o menys, 
s'avalua per competències com ja anem fent. Tenim 3 anys per adaptar les programacions al nou lèxic. En 
quant a les novetats sobre altres matèries, en principi es tractaria d'adaptar-les a les ja existents i no 

crear-ne de noves, al maig ens ho comunicaran. 
El proper curs es recuperen les optatives a 1r, 2n i 3r i a 4t la tria és lliure. Recuperem el francès, tot i que 
als tres nivells haurà de ser començant a partir de zero i també l'optativa de 3r de teatre que feia la 

Mònica. Recordaré a direcció que un quadrimestre feiem teatre i el segon es feia "Come to the cinema". 
També parlem de la proposta de fer les optatives de 1r a 3r en format dobleta i no hi estem d'acord. Una 
llengua estrangera demana poder estar en contacte amb ella quan més temps millor i de manera 

continuada, dues hores un sol dia fa molt difícil el seu aprenentatge, igual com si és una hora dos dies 
seguits. 
A la reunió de tancament de curs parlem de la no renovació de contracte de l'auxiliar de conversa. 

Després de parlar amb direcció i fer-li arribar els nostres comentaris que no eren molt positius, aquests 
coincidien amb els de primària. És veritat que durant el curs, des de secundària no se li va dir que la seva 
manera de fer no ens acabava de convèncer, això sí que es va fer a primària però no va donar resultat. 

Reconeixem que fer tots els nivells de l'escola no era fàcil i que per part nostra ha faltat comunicació i fer-
ne un seguiment. 
Des de direcció s'ha buscat una agència i el proper curs podrem cobrir tots els nivells ja que tindrem una 

persona per primària i una altra per secundària. Seria molt convenient que aquesta persona pogués anar a 
cicles de grau superior també ja que és un alumnat que necessita molt el contacte amb la llengua a nivell 
oral. 
En quant als resultats de les competències bàsiques de 4t podem dir que continuem estant per sobre 
Catalunya però una mica per sota els del curs passat (hem de ser conscients que tenim uns grups amb uns 
nivells molt baixos). Estem al mateix nivell en expressió escrita però no en comprensió escrita i oral. 

Podem aprofitar-ho pels objectius del proper curs, seria una millora de la comprensió tant escrita com oral. 
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Presento l'oferta d'obres de teatre curs 22-23 que ens ha arribat i constatem que sempre és el mateix, 
les mateixes obres, això fa que no n’oferim a 3r i 4t, l'alumnat s'avorreix i no es comporta, es proposa 
pensar alguna activitat a cost zero però no hi ha unanimitat, s'ha de madurar més la idea. A 1r i 2n sí que 

n’oferirem i contractem Eina d'escola amb l'obra "School of magic". 
A 4t reprenem la idea de fer el viatge a Londres i mirem què passa amb Giggleswick que no aconseguim 
contactar-hi. 
Valorem molt positivament l'activitat de l'Escape room per batxillerat i decidim contractar-los de nou. I si el 
canvien, fer-ho també per 2n de Btl. 
També tornarem a contractar BHM pel teatre de francès. 
Valoració Sortides. Aquest curs hem realitzat dues activitats d’àrea, el teatre d’anglès pels nivells de 
l’ESO i un escape Room per batxillerat, en un principi aquest només estava previst per 1r de btl però 
com que es va valorar molt positivament el vam reprogramar per fer també amb 2n de btl. Les dues 

obres de teatre també les vam valorar molt bé però l’actitud de l’alumnat de 3r i 4t no va estar a 
l’alçada i això ens va fer decidir no programar-ne per aquest nivell el proper curs. 
   

 
 

Valoració dels objectius del curs  

Valoració a mig curs 
Data: 02/02/202/02/22020 

Valoració: Reunió 02/02/22 
1r "speaking assistant". La presència de la Susen aconsegueix que parlin una mica més (sobretot amb ella) però 
amb la resta del professorat no s'esforcen. Continuen sent molt passius. 
2n Fomentar la lectura en anglès. En general molt bé, hi ha gent que llegeix molt tot i que continuen havent-hi 

que no ho fan. Tot i així la valoració és bona ja que la majoria sí que ho fa. Valorem molt positivament el poder 
llegir amb el chromebook, molt millor que amb el mòbil.  
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Valoració final de curs 

 

Objectiu Indicadors Valor a 

assolir 
Valor assolit 

Fer ús de les TIC a l’aula per tal de millorar la 
comprensió lectora i promoure la lectura entre 

l’alumnat de 2n d’ESO  

% d’alumnat que llegeix tots els 
llibres proposats i realitza les 

diferents tasques. 

100% 90% 

Activitats Recursos Responsable 

Temporització 

Realitzat 1r trim 2n trim 3r 

trim 

Realització de tasques 
multimèdia i interdisciplinars per 
treballar la comprensió lectora  

Plataforma 
digital i 
chromebook 

Professorat de la matèria 
de 2n d’ESO 

☒ ☒ ☒ ☒ 

Observacions Tenim alumnat absentista i alumnat que ni amb l’utilització d’aquests mitjans atractius 
aconseguim que llegeixi. 

 

Objectiu Indicadors Valor a 
assolir 

Valor assolit 

 

Treballar l’expressió oral a l’aula de manera més 
individualitzada per aconseguir que l’alumnat sigui 

més proactiu en les presentacions.  

 % d’alumnat que realitza les 
presentacions orals. 

100% 98% 

Activitats Recursos Responsable 

Temporització 

Realitzat 1r 

trim 
2n trim 3r 

trim 

Realització de minitasques amb 

col·laboració de l’speaking 
assistant que permeten 

Material de l’àrea 

i de l’student’s 
book 

Professorat de la 

matèria i speaking 
assistant. 

X☐ ☒ ☒ ☒ 
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desdoblar el grup classe i 
treballar en petits grups.  
Observacions Amb la col·laboració de l’speaking assistant participen una mica més però això no es 

manté amb el professorat de la matèria i el fet de no poder treure’ls de classe ha 
dificultat treballar d’una manera més individualitzada. 

 
 

Propostes de millora per als propers cursos 

Dos auxiliars de conversa, un per primària i un per secundària, de manera que puguin treballar amb tots els nivells. 

Valoració i canvis en les sortides previstes en el PGA 

Aquest curs hem realitzat dues activitats d’àrea, el teatre d’anglès pels nivells de l’ESO i un escape Room per batxillerat, 
en un principi aquest només estava previst per 1r de btl però com que es va valorar molt positivament el vam reprogramar 

per fer també amb 2n de btl. Les dues obres de teatre també les vam valorar molt bé però l’actitud de l’alumnat de 3r i 4t 
no va estar a l’alçada i això ens va fer decidir no programar-ne per aquest nivell el proper curs. 
 

Activitats singulars dutes a terme durant el curs 
Escape Room amb 1r i 2n de batxillerat. 
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CICLE/ÀREA: ÀREA DE TECNOLOGIA (SECUNDÀRIA) 

Reunions de coordinació i treball 

Nombre de 
reunions: 

5 

Principals 
temes 

tractats: 

Reunió nº1 (7/9/2021) 
1.- Informacions vàries: 
1.1 - Revisió assignació aules i laboratoris 
1.2- Llibres digitals 
1.3- Formacions curs (generals: Alexia i formació del grup Unesco sobre col·lectiu LGTBI) 
1.4.- Revisar Criteris d'Avaluació (Data límit: 10 setembre) 
1.5 - Revisar Programacions (Data límit: 30 setembre) 
1.6.- Tancar Memòria Curs passat i revisió nivell assoliment objectius. Propostes de millora pel 
tancament de la memòria (Data límit: 30 setembre) 
2.- Sortides 2021-22 per a Consell Escolar (Data límit: 17 setembre) 
3.- Premis Ciència, Tecnolog ia i Medi Ambient, First Leg o League, ... 
4.- Reunió d'equips docents optatives de Robòtica 10 a 10:30h 
 

Reunió nº2 (3/11/2021) 
1.- Informacions vàries: Premis Ciència, Tecnologia i Medi Ambient, feines d'hivern, revisió d'optatives 

4r ESO, espaiar entregues de notes, format portes obertes 2021-22 
2.- Valoració sortides octubre 
3.- PGA Objectius Àrea Curs 2021-22 
4.- Formació Àrea 
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Reunió nº3 (2/2/2022) 
1.- Informacions vàries: sortides mes de maig, canvis LOMLOE ESO, Batxillerat proper curs 
2.- Portes Obertes. Formulari. 
3.- Revisió Programacions del segon trimestre 
4.- PGA. Revisió objectius de l'àrea a mig curs 
5.- Valoració Pla TAC pensant en el Pla Digital de Centre 
 

Reunió nº4 (20/4/2022)  
1.- Informacions varies: sortides mes de maig, recordatori votacions cap d’estudis de cicles 
2.-  Estructura ESO,  proper curs. Recull de possibles observacions de l'estructura del curs que es va 
presentar al darrer Claustre. 
3.-  Optatives ESO. Descripció (Tenim fins el 29 d'Abril per introduir la descripció) Valoració de fer les 
optatives en 2h separades o seguides. 
4.- Estructura Batx i Cicles proper curs 
5.- Revisió llibres proper curs. Llicències Tecno 12-18 i WeVideo. Reflexió cost llibre per curs 
6.- Diagnosi de l’Estratègia Digital de Centre (pla TAC) 
  

Reunió nº5 (1/6/2022)  
1.- Informacions varies: estructura Batx i ESO LOMLOE, renovació cap d’àrea, valoració sortides mes de 
maig , seguiment de les programacions, dinar de final de curs 
2.- Llibres i materials 2022-2023 
3.- Inversions 2022-23 
4.- Planificació curs 2022-2023  ESO, BATX i CICLES. 
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Principals 
acords 
assolits: 

Reunió nº1 (7/9/2021) 
 

1.- Llibres digitals. 
S'acorda com el curs passat que el cap d’àrea enviarà per mail les llicències digitals dels alumnes, grup 

per grup a cada professor. En aquells grups que hi hagi un fill/a de professor, ja tindrà assignada una 
llicència de les gratuïtes. També quedaran llicències gratuïtes per alumnes amb dificultats econòmiques 
 

2.- Revisió criteris d’avaluació. 
S’acorda revisar els criteris d'avaluació de les assignatures de l’àrea, en especial les que hagin canviat 
substancialment, com les optatives de Robòtica de 1r, 2n i 3r ESO, les matèries de cicles de grau mitjà 

que canvien a primer curs, etc. Es posa com a data límit el 10 de setembre. 
 

3.- Revisar Programacions. (Data límit: 30 setembre) 
S’acorda revisar també les programacions de les assignatures de l’àrea, en especial les que hagin canviat. 
El cap d’àrea pujarà aquestes programacions a Isotools perquè qualsevol professor pugui consultar-les 
 

4.-Acords en la programació de les optatives de Robòtica: Serà un any de transició amb contingut 

introductori bàsic a tots els nivells, tant a 1r ESO com a 2n i 3r ESO 
Per aquest motiu, en no tenir una Robòtica 3 avançada, no es participarà aquest curs a la First Lego 

League. Es deixarà aquesta participació pel curs següent, quan els alumnes arribin a Robòtica 3 amb més 
rodatge i coneixements. 
 

5.- Tancar Memòria Curs passat i revisió nivell assoliment objectius. 
S’acorda que com cada any el cap d’àrea redacti la memòria de l’àrea del curs passat i també faci el 
document de la revisió del nivell d’assoliment dels objectius un cop acabat el curs, revisió que vam fer a 

la reunió d’àrea de final de curs. 
Aquests dos documents seran entregats pel cap d’àrea a direcció com a molt tard el 30 de setembre. 
S’acorda pensar propostes pel PGA de l’àrea, és a dir, pels objectius de l'àrea d’aquest curs 2021-22 per 

la propera reunió que es farà a mitjans d’octubre. 
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6.- Sortides 
Sortides 3er ESO Tibidabo 
S’acorda esperar a fer la reserva ofical el 10 de setembre al Tibidabo, però com els resultats definitius i 

confirmació de la reserva amb les escoles acceptades no es notificarà fins el 28 de 
setembre, i es molt just per buscar llavors un altre sortida alternativa, es decideix fer una reserva d’una 

sortida alternativa per seguretat al MNACTEC de Terrassa, també pels alumnes de 3r ESO el mateix dia. 
S’informarà al MNACTEC que aquesta reserva és una reserva de seguretat provisional i que estem a 
l’espera de la confirmació de la sortida de Tibidabo.  
Cas que finalment ens acceptin la reserva del Tibidabo, ja saben que anul·lariem la de Terrassa. 
 

7.- Premis Ciència, Tecnologia i Medi Ambient 2021-22 
S’acorda demanar com sempre dos professors voluntaris de l’àrea per l’organització dels premis d’aquest 
any i per fer de tribunals. A la propera reunió d’àrea, ja hauriem de tenir els 2 
professors voluntaris. 
Reunió nº2 (3/11/2021) 
1.- Premis Ciència, Tecnologia i Medi Ambient: 

Divendres 5 de novembre és el darrer dia per posar els nominats en el document compartit. El Premi a 
la millor trajectòria Tecnològica serà per en Miquel Rodríguez Sansaloni de 2n de Batxillerat A, donades 
les seves bones notes en totes les assignatures de l'Àrea de Tecnologia en tota la ESO i Batxillerat, 

també pels seus projectes com el projecte del submarí que va fer a 4t d'ESO o l'actual treball de recerca 
i la seva nominació als premis d'altres anys 

 

 

2.- Format Portes Obertes 
L'Àrea prefereix el format tradicional de portes obertes. En general la majoria de professors pensen que 

el format tradicional del dissabte, amb les exposicions dels laboratoris i l’explicació del professor dins del 
laboratori seria la millor opció, si la situació de Covid ho permet. En el format del curs passat de portes 

obertes per les tardes, es perd la xerrada personalitzada i només s'hauria d'optar per aquesta opció si 
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no es pogués fer els dissabte pel Covid. També es valora la possibilitat de fer-ho en 2 dissabtes o un 
dissabte matí i tarda. 
 

3.- Valoració de les sortides 
Després de la valoració positiva, s'acorda intentar repetir Tibidabo pels 2 grups de 3er d'ESO que fan la 
sortida el mes de maig, però mentrestant buscarem una alternativa per si no es pogués fer la del Tibidabo. 
 

4.- PGA Objectius Àrea curs 2021-22. 
Després de revisar i comentar les propostes d'objectius per aquest curs, s'acorden els objectius de l'àrea 
pel curs 2021-22 pel PGA. 
Aquests objectius seran entregats a direcció aquesta mateixa setmana i estan annexats a l’acta d’aquesta 
reunió. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunió nº3 (2/2/2022) 
 

1. Portes Obertes 
S'acorda els professors que estaran en cada espai en les diferents Portes Obertes 
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I també els professors que acompanyaran grups de pares 

 
S'acorda revisar i actualitzar si cal els cartells que tenim als passadissos i espais específics (laboratoris, 
taller…) per les portes obertes 
2. Software d'edició de vídeo WeVídeo 
Respecte el software d'edició de vídeo WeVídeo, s'acorda recordar a les altres àrees que és una eina que 

els alumnes tindran disponible 4 anys i que per tant la poden utilitzar quan facin 
edició de vídeo. Es recordarà a les altres àrees en la propera reunió de Caps d'àrea. 
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3. Revisió trimestral de les programacions 
S'acorda revisar les programacions en acabar aquesta 2a avaluació 
 

4. Es revisa l’assoliment dels objectius de l’àrea a mig curs i es genera un document amb aquesta revisió 

que s’adjunta amb l’acta de la reunió. 
 

Reunió nº4 (20/4/2022)  
1.- Acords sortides del 12 de maig. 
SORTIDES 1r ESO: 
4 Grups: Finalment s'acorda que només 3 grups faran la visita guiada "Una MIRada a l’espai" al MNACTEC 

de Terrassa perquè el 4rt grup que feia la visita a les 13h, és massa tard pels alumnes, i es canvia la visita 
pel taller teatralitzat Bits&Bytes per poder-la fer abans. 
SORTIDES 3r ESO 
S’acorda demanar per 3r ESO pel 12 de maig la visita del Museu del Ter, el Taller de Tecnologia Hidràulica, 
donada la impossibilitat de fer les altres sortides proposades. 
SORTIDES 1BATX TECNOLOGIA 12 DE MAIG: S’acorda anar amb 1r de Batxillerat a l’EUSS dels Salesians 
de Sarrià a fer el taller d’Assaig de Materials, a part de la visita de promoció de 
l’escola com a solució a la cancel·lació de les visites de SEAT. 
SORTIDES 1BATX EMPRESA 12 DE MAIG: S’acorda anar al museu del Disseny 
 

2. - CANVIS LOMLOE CURRÍCULUM ESO, BATX, CICLES PROPER CURS 
2.1) Optatives de 1r a 3r ESO: S'acorda demanar fer les hores separades i no seguides aquest curs, per 
les raons exposades en l’apartat de deliberacions de l’acta de la reunió 
2.2) Recull de possibles observacions de l'estructura del curs que es va presentar al darrer Claustre. 
Optativa d’Emprenedoria: S’acorda demanar i recordar a direcció que Emprenedoria és una optativa de 
l’àrea de Tecnologia i que si s’oferta, s’ha d’ofertar des de Tecnologia i no des 
de Socials com posa actualment l’oferta, això no vol dir que no ho pugui fer algun professor de Socials, 
però és una matèria de l’àrea d’Administració que forma part actualmente de l’àrea de Tecnologia. 
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Tecnologia de 2n ESO: La Tecnologia de 2n d’ESO es manté aquest any amb 7 línies, però s’acorda 
demanar que les pràctiques també es desdoblin per poder anar als laboratoris amb la 
meitat del grup, si no és molt difícil fer les pràctiques amb tot el grup. 
3.- Descripció Optatives ESO.  
S'acorda revisar la descripció de les optatives d'ESO com a molt tard el 29 d'Abril 
4.- Revisió dels llibres del proper curs. Reflexió cost llibre per curs 
LLIBRES ESO: S’acorda continuar amb la plataforma digital Tecno 12-18, tot i algunes mancances que 
farem arribar als creadors de contingut de la plataforma. La mantenim degut a que en general es valora 

positivament, tot i les mancances comentades, i pel seu preu competitiu (7,5 euros aquest curs) que és 
important per no encarir el preu dels llibres a les famílies. De totes maneres com he dit hem acordat fer 

arribar a la plataforma una sèrie de peticions de millora que adjuntem amb l’acta de la reunió. 
LLIBRES BATXILLERAT : S’acorda a Batxillerat no demanar llibre en paper el proper any a Tecnologia de 
1r i 2n Batx, ni a Robòtica. Treballarem amb material digital propi que caldrà elaborar per les noves 

matèries de primer. A segon de Batxillerat com ja treballem sense llibre des de fa uns tres cursos, ja tenim 
material propi elaborat al Campus. 
Tampoc es demanarà llibre per la nova materia de Formació i Orientació personal i profesional 
Per la nova materia de Funcionament de l’empresa, es demanarà el mateix llibre que s’utilitzava en la 
materia d’empresa de 1r de Batx. 
LLIBRES CFGM: Aquest any hi ha molts canvis perquè també hi ha canvi de matèries que passen d’un any 
a un altre. També hi ha matèries que ja no demanaran llibres per que no es creu convenient i per reduir 

el cost dels llibres a les famílies. Al document dels llibres adjuntat a l’acta d’aquesta reunió es pot veure 
quines matèries demanen i quines no llibre als cicles de grau mitjà. 
  

Reunió nº5 (1/6/2022)  
 

1) Seguiment trimestral programacions 
S’acorda completar el seguiment trimestral de les programacions d’aquesta tercera avaluació 
2) Renovació Cap d'Àrea 
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Respecte la renovació del Cap d’Àrea, com no s’ha presentat cap professor al càrrec, en Josep Alcon 
continuarà com a Cap d’Àrea un any més. Serà ja el 6è i tal i com ell mateix va demanar, serà ja l’últim, 
per tant el proper any sí que caldria renovar el càrrec. 
3) Llibres i materials 2022-23 
S’adjunta amb l’acta d’aquesta reunió, el document final dels llibres i materials de l’àrea pel proper curs 

que es va presentar a direcció. 
En el document entregat a direcció s’han afegit les conclusions sobre els llibres a demanar per les noves 
matèries de Batxillerat, ara que ja es coneix l’estructura definitiva: 
Per les noves assignatures de Tecnologia i Enginyeria, Robòtica, Programació i Formació i Orientació 
Personal i Profesional de 1r Batx, no es demanarà llibre 
Per la nova assignatura de Funcionament de l’empresa es mantindrà el mateix llibre d’Empresa que 
s’utilitzava fins ara a 1r de Batxillerat. 
Respecte la plataforma digital Tecno 12-18 ja està feta la reserva pel curs proper i tal i com vam acordar, 

ja s’ha fet arribar als creadors de continguts de l’editorial les millores que l’àrea va proposar. 
Materials i cost per alumne pràctiques 1r,2n i 3r ESO: 
S’acorden les pràctiques que es realitzaran el proper curs a 1r, 2n i 3r d’ESO i la relació de materials 
necessaris: 

1. 1r ESO Projecte de fusta: 12 euros/alumne 

2. 2n ESO Kit motor elèctric: 12 euros/alumne 
     3) 3r ESO Kit Tricicle electromecànic: 11,65 euros/alumne 
4) Inversions 2022-23 (S'adjunta amb l’acta d’aquesta reunió el document d’inversions i despeses de 
l’àrea que s’ha entregat a direcció amb el format nou demanat per Administració) 
 

5) Planificació de les matèries de Tecnologia pel curs proper a la ESO i al nou 1r de Batxillerat LOM-LOE: 
 

5.1) 1r-2n-3r ESO 
S’acorden les pràctiques que es realitzaran el proper curs a 1r, 2n i 3r d’ESO en els laboratoris: 

1. 1r ESO Projecte de fusta  
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2. 2n ESO Disseny i construcció d’un motor elèctric 
3. 3r ESO Disseny i construcció d’un tricicle electromecànic 

 

Es demana tornar a utilitzar el Lab1 com a laboratori, si no no serà possible encabir totes aquestes 

pràctiques 
 

5.2) Batxillerat: 
1.Nova optativa anual de Programació: 
S’acorda fer Phyton com a llenguatge de Programació i completar la descripció de la optativa de 
Programació indicant això  
2.Nova optativa trimestral de Robòtica: 
S’acorda fer en cada trimestre: 
Robòtica 1T: Control i programació de robots Lego Mindstorms Ev3 avançat. Gyro Boy 
Robòtica 2T: Arduino. Control de sistemes per Arduino. Sensors i Actuadors 
Robòtica 3T: Control i disseny de sistemes concrets per Arduino. Braç Robot, Control de Vehicles i altres 

sistemes robotitzats 
S’acorda ampliar la descripció de l’optativa afegint la referència als Lego Mindstorms 
 

(*) Nota: Les noves descripcions de les optatives de Robòtica i Programació, consensuades amb les 
conclusions de la reunió d’àrea, van arribar a direcció quan ja s’havien enviat als pares i als alumnes, per 
tant no tenen la informació que el llenguatge de programació serà Phyton ni tampoc la concreció de que 

es farà Lego Mindstorms avançat el primer trimestre de 
l’optativa de Robòtica. 
Per concretar el contingut de les noves matèries de Funcionament de l’Empresa i Formació i Orientació 
personal i professional de 1r de Batxillerat, el professorat d’aquestes matèries es 
reunirà per acabar de concretar-les.  
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Valoració dels objectius del curs  

Valoració a mig curs 
Data: 

02/02/2022 
ff26/02/20203/3ffff 

Valoració: En la 3a reunió d’àrea, el 2/2/2022 es va fer la revisió a mig curs de l’assoliment  dels objectius de l’àrea 

de Tecnologia: 
  

1. Respecte el primer objectiu de la revisió de continguts, programació, criteris d’avaluació, i 

metodologies de treball de les Tecnologies de la ESO i les optatives de Robòtica per poder adaptar 
els nivells en aquesta situació post Covid, s’ha assolit ja a mig curs el 100%. 

 

S’han adaptat les pràctiques a la situació Covid per segon any consecutiu, sense desdoblaments i 
sense anar als laboratoris a 1r i 3r d’ESO on es faran totes les pràctiques amb Chromebook i 
ordinador respectivament.  

 

Les optatives de Robòtica també s’han revisat i modificat programacions, continguts i criteris 
d’avaluació perquè Robòtica 1, 2 i 3, es faran aquest any totes de nivel bàsic, totes serán en 

realitat Robòtica 1 en no haver-se fet les Robòtiques el curs anterior per Covid. Per tant, hem 
assolit el 100% de l'objectiu. 100% 

 
                                 

2. Respecte el segon objectiu de revisar i fer noves programacions i criteris d’avaluació a primer 
dels CICLES DE GRAU MITJÀ per adaptar les matèries que havien canviat el número d’hores o que 
havien passat de segon a primer degut al nou pla que comença aquest curs a 1r, també a mig curs ja 

hem assolit el 100%, ja que es va modificar tot també abans que comencés el curs. 100% 
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3. Respecte el tercer objectiu de consolidar les habilitats competencials dels nostres alumnes de 4t 
d’ESO en l’àmbit científic-tecnològic no podem encara determinar el grau d’assoliment perquè les proves 
de competències bàsiques de 4t d’ESO encara no s’han fet, ja que s’han posposat. Pendent d’assolir. 

 

 

4. Respecte el quart objectiu d’augmentar les habilitats competencials dels nostres alumnes de 
Batxillerat en l’àmbit Tecnològic, on ens hem posat com objectiu obtenir una nota a la Selectivitat en 

Tecnologia Industrial per sobre de la mitjana de Catalunya i per sobre del 5, no podem encara determinar 
el grau d’assoliment perquè la Selectivitat es fa a final de curs. De moment, s’estan realitzant les 
activitats per a la millora dels resultats, introduint exercicis de Selectivitat en tots els exàmens de 

Tecnologia Industrial, tant a primer de Batxillerat com a segon. Pendent d’assolir. 

 

 

5. Respecte l’objectiu de consolidar a l’ESO la participació en iniciatives extraescolars que fomenten 

l’ús de les tecnologies podem dir que en aquests moments, a mig curs hem assolit ja el 50%. Aquest 
any no es contempla la participació en la First Lego League degut a que els grups de Robòtica son tots 
d’iniciació, i per tant la Robòtica 3 no serà una Robòtica avançada i no podrem participar. Respecte 

mSchools estem ja participant, però encara estem a meitat de curs, per això posem un índex d’assoliment 
del 50%. 

 

 

6. Respecte l’objectiu de consolidar a Cicle de Grau Mitjà la participació en iniciatives extraescolars 
que fomenten l'emprenedoria també estem participant aquest any amb 2 grups de 1r SMX i 1 grup de 
2n SMX.  Estem també a meitat del curs, i per això hem posat un 50% d’assoliment 
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7. Respecte l’objectiu d’elaborar i aplicar el nou Pla d’Acció Tutorial (PAT) a primer dels Cicles 
Formatius de Grau Mitjà segons la nova reestructuració curricular dels CFGM amb l’objectiu de millorar 
l’acció tutorial sobre els alumnes de cicles, de moment s’està aplicant des d’inici de curs el PAT, i ha sigut 

molt ben valorat per l’auditoria interna i pels mateixos alumnes, ja que és el primer any que disposem 
d’aquesta hora de tutoria dins de l’horari lectiu dels alumnes a cicles formatius. Com estem encara a 

meitat de curs, hem posat un nivell d’assoliment del 50%. Ja està elaborat el PAT, però estem en el 50% 
d’aplicació 

 
                                                                              

 

Valoració final de curs 
Assoliment 
dels 
indicadors 

  
En aquest apartat ja només comentarem els objectius que no estaven assolits al 100% a mig curs. La 
resta estan valorats en l’apartat anterior de la revisió a mig curs. 
 

 

1. Respecte el tercer objectiu de consolidar les habilitats competencials dels nostres alumnes de 4t 
d’ESO en l’àmbit científic-tecnològic, Els resultats de les proves de competències bàsiques 

cientificotecnològiques de 4t ESO MITJÀ-ALT-ALT de l’escola finalment han estat per sobre de la 
mitjana de Catalunya. A l’escola hem arribat al 40,9+21,4 = 62,3%, mentre que a Catalunya els 
resultats MITJÁ-ALT-ALT s’han quedat en el 40,5+20,2=60,7%. Per tant, el primer objectiu s’hauria 

complert un 100%. Però ens havíem plantejat com a segon objectiu, mantenir aquests resultats 
per sobre del 65% i com ens hem quedat una mica per sota, en un 62,3%, només hem assolit un 

95,85% aquest segon objectiu. (62,3 és el 95,85% de 65).    100% i 95,85%  

 

 

2. Respecte el quart objectiu d’augmentar les habilitats competencials dels nostres alumnes de 
Batxillerat en l’àmbit Tecnològic, on ens hem posat com objectiu obtenir una nota a la Selectivitat en 

Tecnologia Industrial per sobre de la mitjana de Catalunya i per sobre del 5, podem dir que hem assolit 
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els dos objectius que ens havíem proposat i hem obtingut una mitjana a l’escola en la matèria de 
Tecnologia Industrial de 6,93 i la mitjana de Catalunya és d’un 6,58. Per tant, objectiu assolit un 100%.  

 

També volem remarcar que hem tingut un alumne amb la màxima nota, el Miquel Rodriguez 

Sansaloni amb un 10, alumne que de fet aquest any havia rebut el premi especial a la millor 
trajectòria Tecnològica. També hi ha 2 alumnes amb un 9, la Carla 
Gomàriz i l’Álvaro Fernández Colchero. 

 

 

3. Respecte l’objectiu de consolidar a l’ESO la participació en iniciatives extraescolars que fomenten 
l’ús de les tecnologies podem dir que aquest any també hem assolit l’objectiu de participar i tenir grups a 

la final i grups premiats al concurs mSchools Student Awards amb alumnes de l’optativa de TIC de 4art 
ESO. Estem molt contents perquè hem rebut 2 premis en la categoria App Education: Primer premi al 

millor projecte original a MoodGarden i Primer premi al millor pitch al projecte AKADEM. També estem 
molt contents perquè hem tingut 4 projectes de l’escola finalistes tutoritzats per l’Hermini Manzano, dins 
dels 21 projectes finalistes de tota Catalunya. Per tant, la nostra escola és una de les que ha tingut més 

projectes a la final, i a més ens han destacat la qualitat dels projectes presentats per l’escola, que van ser 
8 en total. Per tant, objectiu assolit en un 100%. 100% 

 

 

4. Respecte l’objectiu de consolidar a Cicle de Grau Mitjà la participació en iniciatives extraescolars 
que fomenten l'emprenedoria aquest any hem participat un any més en el concurs Metrópolis Lab amb 
dos grups de 1r SMX i un grup de 2n SMX tutoritzats per la Roser Arnal professora de EiE. Van participar 

en els reptes de la primera fase, però malauradament cap grup no va poder passar a la segona fase. Per 
tant, com ens havíem plantejat com objectiu participar i passar a la segona fase, podríem dir que hem 

assolit aquest objectiu només en un 50%. Però contents de continuar participant en aquest concurs de 
projectes d’innovació i emprenedoria amb els cicles de grau mitjà. 50% 
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5. Respecte l’objectiu d’elaborar i aplicar el nou Pla d’Acció Tutorial (PAT) a primer dels Cicles 
Formatius de Grau Mitjà segons la nova reestructuració curricular dels CFGM amb l’objectiu de millorar 
l’acció tutorial sobre els alumnes de cicles, s’ha elaborat i s’ha aplicat el PAT a primer del cicle SMX i 

primer del cicle AC, i com deiem en la valoració dels objectius a mig curs, ha sigut molt ben valorat per 
l’auditoria interna i pels mateixos alumnes. Creiem que el resultat ha sigut molt bo i amb l’experiència 

d’aquest primer any podrem si cal corregir-lo i introduir millores, però estem molt contents dels resultats 
d’aquest primer any. S’ha assolit per tant, en un 100%. 100% 

 

                                                                                                    

Valoració: Com hem comentat en l’anàlisi anterior, en el que hem fet un anàlisi detallat del grau d’assoliment dels 

objectius a partir dels indicadors, podem estar molt contents aquest curs, perquè tot i la situació incerta 

encara aquest curs del Covid a inici de curs i durant bona part del curs, hem pogut assolir un 100% de la 

majoria dels objectius que ens havíem proposat inicialment. 
 

Propostes de millora per als propers cursos 

1. Ens proposem continuar millorant les habilitats competencials dels nostres alumnes d’ESO i Batxillerat en l’àmbit 

Tecnològic, tal i com ens hem proposat aquest curs. El nostre objectiu serà també obtenir uns resultats de les proves 
de competències bàsiques cientifico-tecnològiques de 4art ESO per sobre de la mitjana de Catalunya i amb un 
percentatge de resultats Mitjans-alts-Alts per sobre del 65%. Per poder complir aquests objectius, s’aplicaran les 

mateixes mesures que es van decidir l’any passat i si cal es reforçaran, com la introducció d’eines d’avaluació 
competencial en les proves i activitats de les matèries de Tecnologia de la ESO durant el curs.  

 

Respecte la proposta de millora de les habilitats competencials dels nostres alumnes de Batxillerat en l’àmbit 
Tecnològic, també ens proposem mantenir els resultats de les proves PAU de Tecnologia Industrial de 2n Batxillerat 
per sobre de la mitjana de Catalunya, i estar atents amb l’inici del nou Batxillerat LOMLOE i de com serán les noves 

proves PAU competencials del nou Batxillerat LOMLOE 
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2. Continuar impulsant la formació continuada del professorat de l’àrea, organitzant aquells cursos que l’àrea pensi que 

son interessants per la nostra formació i per la millora de l’activitat docent, sobretot pensant tamb´we en els nous canvis i 
reptes LOMLOE.  

 

 

3. Continuar amb la creació i revisió de les programacions i criteris d’avaluació ara més competencials de les noves 
matèries del Batxillerat LOMLOE, de la nova ESO LOMLOE i de la nova estructura del segons dels cicles de grau mitjá.  

 

Caldrà crear les noves programacions, criteris d’avaluació i planificació general de les noves matèries de 1er 

Batxillerat: Programació, Robòtica, Tecnologia i Enginyeria, Formació i Orientació Personal i Professional i 
Funcionament de l’empresa.  

 

També de la nova Tecnologia i Digitalització del nou 1r i 3r d’ESO. També cal modificar les programacions i criteris 
d’avaluació de les Tecnologies de la ESO per la tornada a la normalitat postCovid de les pràctiques de 1r a 3r d’ESO. 
Aquestes pràctiques després de 2 anys, es tornaran a fer als laboratoris i amb grups desdoblats, i es tornaran a fer 

els projectes de construcció amb fusta a 1r d’ESO, el projecte de construcció del motor elèctric a 2n d’ESO i el disseny 
i construcció del tricicle electromecànic a 3r d’ESO. També caldrà modificar altre cop les programacions i criteris 

d’avaluació de les optatives de Robòtica que el curs passat degut als anys Covid, van ser totes de nivell inicial, i poc 
a poc tornem a la normalitat.    

 

Continuar també amb la creació i revisió de les programacions i criteris d’avaluació de les matèries de segon dels 

Cicles de Grau Mitjà, que aquest curs comencen nou pla, i moltes matèries redueixen hores, o han passat de primer 
a segon o altres com el mòdul de síntesi han ampliat moltes hores i caldrà modificar també les seves programacions. 

 

 

4. Respecte les millores i actualització dels Laboratoris d’Electrònica i espais de l’àrea de Tecnologia, s’ampliarà aquest 
curs a 10 portàtils el número de portàtils del Taller per què cada grup de pràctiques pugui disposar del seu propi ordinador. 
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Això permetrà dotar al Taller també d’un caràcter polivalent i el podrem utilitzar indistintament com a taller, com a aula de 

teoria o com a aula informàtica segons les necessitats de cada moment i de cada professor i matèria.  Com hem dit cada 
taula, comptarà ara amb un ordinador propi, facilitant la realització de les optatives de Robòtica de la ESO i Batxillerat, la 

Programació, el disseny de circuits digitals de Batxillerat, circuits d’electrònica industrial i analògica de també Batxillerat, 
Arduino, Disseny 3D, etc. També es modificarà l’armari per poder encabir i carregar aquests 10 portàtils.  També es 
demanarà la utilització del Laboratori 1, com a laboratori altre cop aquest curs.  

 

 

5. Respecte a la consolidació de la participació dels alumnes en iniciatives extraescolars que fomentin l’ús de les 
tecnologies com: mSchools i First Lego League o les d’emprenedoria a cicles, l’àrea es proposa continuar amb aquestes 

activitats, i re-emprendre després de dos cursos sense fer-ho pel Covid la participació a la First Lego League. El curs passat 
ja es van tornar a fer les optatives de Robòtica, i pensem que ara sí que l’alumnat tindrà ja un mínim nivell per intentar 
arribar al nivell exigit en els concursos de la First Lego League. 

 

 

6. Per últim com a proposta de millora, a segon dels cicles formatius de grau mitjà, hem de continuar el Pla d’Acció 
Tutorial (PAT) iniciat aquest curs a primer, amb l’objectiu de millorar l’acció tutorial sobre els alumnes de cicles 

 

Activitats singulars dutes a terme durant el curs 
1. Participació un any més en el Concurs mSchools Student Awards amb les modificacions que es van introduir el curs 

passat degut a la situació Covid i que s’han mantingut. La fase final de presentacions dels projectes, el pitch en anglès, 

s’ha fet també  de forma online. Es van presentar 8 projectes de l’escola que eren excel·lents i que el mateix jurat 
ens va felicitar per la gran qualitat, i dels 8 projectes, 4 grups de l’Hermini Manzano, professor de TIC de 4t d’ESO 
van quedar finalistes entre els 21 totals de tota Catalunya. Per tant, és un resultat molt bo que dels 21 projectes 

finalistes de tota Catalunya, 4 siguin de l’escola.  Aquests 4 grups van poder participar en la final que es va fer en 
mode online i finalment, dos dels grups van guanyar un primer premi. 
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2. Els alumnes de primer i segon del cicle de Grau Mitjà d’Informàtica han participat en la 4a edició del concurs Metròpolis 

FPLab. És un  concurs d'idees emprenedores on se'ls proposa un repte relacionat amb les empreses que col·laboren i han de 
proposar solucions, el premi un  contracte de pràctiques a l'empresa que han participat. Aquest any han participat 2 grups 

de 1r SMX i 1 grups de 2n SMX. Cap grup però va passar a la segona fase.  Els treballs van ser tutoritzats per la Roser Arnal 
professora d’EiE als cicles de grau mitjá.  

 

 

3. Participació dels alumnes de 1r de Batxillerat en el taller d’Assaig de materials a l’EUSS dels Salesians de Barcelona  

 

 

1. 4 Beques per 2 cursos gratuïts de disseny 3D amb SolidWorks  i 2 cursos gratuïts d’Arduino per 4 alumnes de 
Batxillerat a l’escola universitària EUSS dels Salesians de Barcelona.   

 

Valoració i canvis en les sortides previstes en el PGA 

Algunes visites no s’han pogut fer aquest any encara per les restriccions Covid de la primera meitat del curs, com la de SEAT 

que pel Covid va anul·lar totes les visites d’aquest any, o el festival del mòbil Yomo. Altres visites no s’han pogut fer per 
falta de temps, com la de segon de Batxillerat al laboratori de Robòtica a l’EUSS dels Salesians de Barcelona on hem prioritzat 

poder acabar el temari de Selectivitat i no fer la sortida. Altres sortides no s’han pogut fer perquè en el moment de presentar-
les a Consell Escolar, el mes de setembre, no estaven confirmades, perquè algunes empreses o entitats les confirmen més 
tard, com les visites didàctiques al Tibidabo que les confirmen a finals de setembre. 

 
 

A continuació, en les següents taules, s’indiquen els canvis i també les valoracions una per una, de les sortides fetes en cada 
un dels nivells, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius: 

VALORACIÓ SORTIDES ESO   ÀREA DE TECNOLOGIA  CURS 2021-22   
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CURS DATA LLOC Feta?/Valoració 
1r ESO 
3 
GRUPS 

Dijous 21 d’octubre MUSEU DE LA CIÈNCIA I 
LA TÈCNICA DE 
CATALUNYA 
(TERRASSA) 

Feta 
Es valora positivament en general, però degut a les restriccions Covid no es va 
poder  completar l’activitat amb la visita al Museu, i llavors la visita és més curta i no 
tant completa.  

1r ESO 
4 
GRUPS 

Dijous 12 de maig MUSEU DE LA CIÈNCIA I 
LA TÈCNICA DE 
CATALUNYA (TERRASSA)  

Feta 
L’activitat es valora positivament en general, però tot i que el mes de maig ja es va 
poder complementar l’activitat amb la visita el Museu, com es va fer sense monitors, 
els alumnes no l’aprofiten tant, i seria millor amb monitors. 

3r ESO 
4 
GRUPS 

Dijous 21 d’octubre VISITA DIDÀCTICA 
TIBIDABO (*) 

Feta 
La valoració és molt positiva, una activitat didàctica i lúdica al mateix temps, molt ben 
valorada pels alumnes i professors 

3r ESO 
3 
GRUPS  

Dijous 12 de maig VISITA DIDÀCTICA 
TIBIDABO (*) 

No es va poder fer. Tibidabo tenia complet aquest dia.  
Es va canviar per la visita al Museu del Ter de Manlleu per fer el Taller de Tecnologia 
Hidràulica. El cost va ser menor. 
En general es valora positivament, tot i que es considera que no es una visita tant 
completa com la visita didàctica al Tibidabo que van poder fer els 4 primers grups el 
mes d’octubre 

Optativa 
TIC 
4t 
d’ESO 

Per determinar 
(pendent situació 
Covid) 

YOMO Festival del Mòbil. 
Ciència i Tecnologia 

No es va poder fer per les restriccions Covid 

Optativa 
TIC 
4t 
d’ESO 

Per determinar 
(el curs passat va ser 
virtual per la situació 
Covid) 

Visita Superordinador 
Marenostrum 

Campus Nord (UPC) 

No es va poder fer per les restriccions Covid 

 

  
 

VALORACIÓ SORTIDES BATXILLERAT   ÀREA DE TECNOLOGIA. CURS 2021-22 
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CURS DATA LLOC PREU/ALUMNE Feta?/Valoració 
2n BATX 
Tecno 
2 grups 

3r. Trimestre 
(data per 
determinar) 

Taller de Robòtica a 
l’EUSS de Sarrià   

0 €  
(Transport Públic) 

No feta per falta de temps 
S’ha prioritzat acabar el temari del tercer trimestre, i no fer la 
sortida per la proximitat de les PAUs.  

1r BATX 
Tecno. 
2 grups 

3r. Trimestre 
(data per 
determinar) 

Taller d’assaig de 
materials a l’EUSS 
de Sarrià   

0 €  
(Transport Públic) 

Feta 
Es valora molt positivament el taller d’assaig de materials, tot i 
que la visita inclou una xerrada de promoció i visita de l’escola 
de l’EUSS dels Salesians, i potser caldria reduir aquesta part i 
augmentar la del taller 

1r BATX 
Tecno 
2 grups. 

3r. Trimestre 
Dijous 12 de 
maig 
(Pendent de 
confirmar) 

SEAT Martorell  
(visita amb 2 grups)  

0€ + Autocar No s’ha pogut fer per les restriccions Covid. SEAT ha anul·lat 
totes les visites el 2022 

1r.BATX 
Empresa 

3r. Trimestre 
Dijous 12 de 
maig 
(Pendent de 
confirmar) 

Museu del Disseny 
Barcelona 
 
(tallers, encara no 
han obert les 
inscripcions)  

3 €/alumne visita 
 +  bitllet transport 
alumne   

Feta 
Es valora positivament 
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VALORACIÓ SORTIDES CFGM SISTEMES MICROINFORMÀTICS   CURS 2021-22 

 

CURS DATA LLOC  
PREU/ALUMNE  

Feta / Valoració 

1r 
SMX 

21/10/2021 

Activitat Emprenedoria: 
(LABEMPRENDrE) 
Activitat "Jean Prouvé": 
Els pilars de la construcció 
moderna 

17,50€ + transport 
públic 
1€ 

Es canvia l’activitat d’emprenedoria LABEMPRENDRE per la visita a 
l’Exposició de Jean Prové “Els pilars de la construcció moderna” 
La valoració va ser positiva tant pels alumnes com pels professors, tot i ser un 
tema transversal 

1r 
SMX 

22/12/2021 Cinema (Opcional) 7€ Feta / Positiva 

1r 
SMX 

23/03/2022 Taller primers auxilis 0€ Feta / Positiva 

1r 
SMX 

05/04/2022 
Sortida de Tutoria Collserola: 
Centre Excursionista de 
Catalunya (Opcional) 

13€ + transport 
públic 

Feta / Positiva 

1r 
SMX 

08/04/2022 JORNADES ESPORTIVES 8,50€ 

Feta / Positiva 
Com sempre aquesta activitat és molt ben valorada pels alumnes, va molt bé 
per cohesionar el grup i per què es coneguin i millorin la relació entre ells, i 
hem pensat que seria bo el proper any, fer unes altres jornades esportives 
més d’hora 

1r 
SMX 

12/05/2022 Port Aventura (Opcional) 54€ 

Feta / Positiva 
La majoria dels alumnes de segon no van voler anar i van preferir quedar-se a 
l’escola acabant el projecte. Estem pensant buscar una alternativa pel proper 
curs 
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VALORACIÓ SORTIDES CFGM ACTIVITATS COMERCIALS   CURS 2021-22 

 

 

DATA 
LLOC Feta?/Valoració 

CF 
AC 

21/10/2021 Museu Disseny de Barcelona  Feta, valoració positiva 

CF 
AC 

29/10/2021 BCN Activa, taller”Supera un procès de 
selecció” 

Feta valoració positiva 

CF 
AC 

22/12/2021 Cinema (si es pot fer) Feta, valoració positiva 

CF 
AC 

Data per 
determinar 

Visita al magatzem “AMAZON” No feta ja que no fa visites presencials  

CF 
AC 

Data a determinar Visita a empresa SEAT No feta ja que no fa visites presencials 

CF 
AC 

10-11-2021 Visita a “Saló de l’ensenyament” Feta, valoració positiva. S’ha de canviar ja que es tracta del saló de 
l’ocupació 

CF 
AC 

Data per 
determinar 

 Centre escolar “Taller primers auxilis” Feta, valoració positiva 

CF 
AC 

04/11/2021 BCN Activa, taller”Entrevista de feina” Feta, valoració positiva 

CF 
AC 

17/12/2021 Lloc: Escola 
Taller de l’Escola catalana de Consum 

Feta, valoració positiva 

CF 
AC 

05/04/2022  Sortida de tutoria Collserola Feta, valoració positiva Feta, valoració positiva 

CF 
AC 

Data per 
determinar 

Lloc: Escola 
Taller de l’Escola catalana de Consum 

Feta, valoració positiva 

CF 
AC 

29/04/2022 BCN Activa, taller”Interessos Professionals” Feta, valoració positiva 

CF 
AC 

26/03/2021 Jornades Esportives Feta, valoració positiva 
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CF 
AC 

13/05/2021 Sortida de Tutoria PortAventura  Feta, valoració positiva 

 

Premis i reconeixements 
1. 4 grups de TIC de 4t d’ESO de l’escola finalistes dins dels 21 millors projectes de tota Catalunya en el 

Concurs mSchools Student Awards i d’aquests 4 finalistes, dos primers Premis, tots els grups tutoritzats per 
l’Hermini Manzano, professor de TIC de 4t d’ESO. Estem molt contents perquè hem rebut 2 premis en la categoria 

App Education: Primer premi al millor projecte original a MoodGarden i Primer premi al millor pitch al projecte 
AKADEM. Per tant, la nostra escola és una de les que ha tingut més projectes a la final, i a més ens han destacat 

la qualitat dels projectes presentats per l’escola, que van ser 8 en total, projectes que destaquen per la seva 
excel·lència i qualitat. Felicitem als alumnes, i també a tots els professors que imparteixen la matèria de TIC a 
l’escola i en especial al professor dels alumnes finalistes i del equips guanyadors, Hermini Manzano. Enhorabona! 

 

 

2. Nota màxima en la prova de Selectivitat de Tecnologia Industrial: L’alumne Miquel Rodriguez Sansaloni ha 
obtingut la nota màxima de 10 en la prova de Selectivitat de Tecnologia Industrial de les PAU i ha sigut menció a les PAU 

per tenir una mitja superior a 9. Aquest mateix alumne va rebre el premi especial que dóna l’àrea de Tecnologia a la millor 
Trajectòria Tecnològica a l’escola en els Premis Ciència, Tecnologia i Medi Ambient. El Miquel també ha guanyat aquest 
curs l'Olimpíada Filosòfica de Catalunya (OFC) 

 

Dos alumnes més, la Carla Gomáriz i l’Álvaro Fernandez Colchero han obtingut també una nota de 9 a les proves 
de Selectivitat de Tecnologia Industrial.  

 

També han tingut notes molt altes de Selectivitat en l’assignatura d’Economia de l’Empresa de 2on de Batxillerat les 
alumnes Carla Expósito, Julia Martos (també menció a les PAU), Paula Rodríguez amb 9,5 les tres, i Guillem Campderros i 
Oriol Sanchis (menció a les PAU) amb un 9 els dos. 
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Valoració dels objectius del curs 

Objectiu Indicadors Valor a 
assolir 

Valor assolit 

Revisió de continguts, programació, criteris d’avaluació i 

metodologies de treball de les Tecnologies de la ESO i 
les optatives de Robòtica per poder adaptar els nivells 
en aquesta situació post Covid 

Grau de realització de les 

activitats 
100% 100% 

Activitats Recursos Responsable 

Temporització 

Realitzat 1r 
trim 

2n trim 3r 
trim 

Revisar, actualitzar i completar les 
programacions i criteris 

d’avaluació de les matèries de 
l’àrea en flexibilitzar-se les 
mesures Covid i tornar les 

matèries optatives de Robòtica de 
l’ESO i les pràctiques als 

laboratoris limitades el curs passat 
per la situació Covid 

Programacions 
Criteris 

d’Avaluació 
Enunciats de 
pràctiques 
Plataforma Tecno 
12-18  

Professorat 
d’ESO  

⌧ ☐ ☐ ⌧ 

Observacions S’han revisat els continguts, programació i criteris d’avaluació de les Tecnologies de 

1r, 2n i 3r d’ESO, també de les pràctiques per adaptar-ho a la situació Covid per 
segon any, sense desdoblaments i sense anar als laboratoris a 1r i 3r d’ESO on es 

faran totes les pràctiques amb Chromebook i ordinador 
respectivament. Les optatives de Robòtica també s’han revisat i modificat 
programacions, continguts i criteris d’avaluació perquè Robòtica 1, 2 i 3, es faran 

aquest any de primer nivell (Robòtica 1) en no haver-se fet les Robòtiques el curs 
anterior per Covid. Per tant, hem assolit el 100% de l'objectiu 
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Indicadors Valor a 

assolir 
Valor assolit 

Elaborar i aplicar el nou Pla d’Acció Tutorial (PAT) 
a primer dels Cicles Formatius de Grau Mitjà 
segons la nova reestructuració curricular dels 

CFGM amb l’objectiu de millorar l’acció tutorial 
sobre els alumnes de cicles 

Enquesta del grau de satisfacció de 
l’alumnat de l’acció tutorial i de la 
millora aconseguida amb el nou PAT 

100% 100% 

Activitats Recursos Responsable 

Temporització 

Realitzat 1r trim 2n trim 3r 
trim 

Activitats orientades a: 
 - Conèixer millor l’alumne 
 - Fomentar la integració de l’alumne 
en el seu grup-classe i l’adaptació a 

l’escola pels alumnes nous o amb 
especial dificultat.  
- Dinamitzar les relacions del grup-
classe  
- Orientar i ajudar a l'alumnat en la 
superació de les dificultats 

d'aprenentatge i fer el seu seguiment 
durant tota l’etapa  
- Aconseguir millorar el seu rendiment 
escolar, en especial dels alumnes amb 
dificultats.  
 - Orientar l'alumnat en l'elecció de les 

sortides acadèmiques i professionals  
- Millorar les capacitats que afavoreixin 
la seva entrada al món laboral 
- Incentivar l’assistència continuada 
- Fomentar els valors i el respecte de la 
diversitat 

PAT CFGM 
Normativa nous 

CFGM 

Tutors 1r de CFGM ⌧  ⌧  ⌧ ⌧ 
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Observacions S’ha elaborat i estem aplicant en el seu primer any el PAT en els primers cursos de 
cicles de Grau Mitjà, i ha sigut molt ben valorat per l’auditoria interna i pels mateixos 
alumnes, ja que és el primer any que disposem aquesta hora de tutoria dins de l’horari 

lectiu dels alumnes a cicles formatius. Creiem que el resultat ha sigut molt bo i amb 
l’experiència d’aquest primer any podrem si cal corregir-lo i introduir millores, però 

estem molt contents dels resultats d’aquest primer any.  S’ha assolit per tant, en un 
100%  
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CICLE/ÀREA: ÀREA DE LLENGÜES (SECUNDÀRIA) 

Reunions de coordinació i treball 

Nombre de 
reunions: 

S’han fet 6 reunions totes presencials 

Principals 
temes tractats: 

Objectius, sortides, concursos literaris, visites autors/es, revisar criteris d’avaluació, lectures ESO, 
llibres o dossiers a 2n cicle 

Principals 
acords 

assolits: 

Aquest curs no hem pogut fer les visites a les llibreries. Hem pogut fer dues xerrades amb autores : 
Care Santos per 3r d’ESO i Muriel Villanueva 1r d’ESO ambdues presencials amb dues tongades. 

Aquestes activitats les fem conjuntament amb la biblioteca. Vam poder assistir a 4 obres de teatre per 
a 2n de Batxillerat al SAT Teatre, dues en català i dues en castellà corresponents a les lectures 
obligatòries i vam anar a veure La Filla del mar al teatre Condal amb els de 4t d’ESO. 
A 1r i 2n d’ESO tenen ordinador i elaboren un dossier, fan bàsicament comprensió lectora i expressió 
escrita i a partir de les necessitats van treballant lèxic, morfologia i sintaxi. A 3r i 4t fem un dossier. A 

batxillerat català i castellà tenim un dossier. A  literatura catalana i castellana de 2n batxillerat dossier 
i a literatura universal de 1r llibre. Acordem també seguir implicats en els projectes de 1r i 2n d’ESO 

 

Valoració dels objectius del curs  

Valoració a mig curs 
Data: 1515/01/2020 

Valoració: Repassats els diferents objectius: millora de l’expressió escrita i de la comprensió lectora i incrementar l’hàbit 
lector observem que de moment els dos primers s’estan aconseguint i el tercer, millorar l’hàbit lector, com 
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tenim la biblioteca tancada no l’estem acabant d’aconseguir. Hem participat en algun certamen literari i en 
els Jocs Florals Escolars del Districte. 

 

Valoració final de curs 
Assoliment dels 
indicadors 

Comprendre textos de diferent tipologia textual, incrementar un 10% respecte curs anterior Assolit. 
Índex d’aprovats en les proves de comprensió lectora fetes durant el curs, 90% Assolit  Aprovats en 
llengua catalana i castellana 95% Assolit. Índex d’aprovats en les redaccions fetes durant el curs, 90%. 

Assolit. Augmentar en un 15% el nombre de llibres demanats a la biblioteca. Assolit. Incrementar en 
un 15% el número de fitxes entregades. Assolit. Participació en els debats fets amb autors i autores. 

Assolit  Incrementar un 15% el nombre de participants en els Premis Sant Jordi. Assolit 

Valoració: En general s’han assolit tots els objectius fixats, excepte el d’incrementar l’hàbit lector perquè no hem 

tingut la biblioteca oberta des de començament de curs,sí que hem assolit  millorar la comprensió 
lectora i l’expressió escrita. Hem incrementat la participació en els Premis Sant Jordi perquè vam fer 
una proposta de Microrelats amb un tema per a cada curs i obligatori.  

 

Propostes de millora per als propers cursos 

Volem fomentar la presència del nostre alumnat en els diferents concursos literaris, incrementar les visites a llibreries i altres 
llocs, com l’IEC, visita a redaccions diaris. Veure més obres de teatre aprofitant les preestrenes que ens ofereixen, treballar, 

en algun àmbit, per projectes, fer més activitats a fi d’incrementar el sentit crític de l’alumnat. Acordem també que a 1r i 2n 
cicle treballaran sense llibres, ja que tenen ordinadors, i faran bàsicament expressió escrita i comprensió lectora, la part més 

de llengua l’assoliran a partir de la necessitat d’utilitzar-la per exemple: noms, adjectius, pronoms... A 3r i 4t seguirem 
utilitzant el dossier i a batxillerat a castellà faran igual que ja es feia en català, es a dir, utilitzaran dossier en comptes de 
llibre, a literatura tant catalana com castellana utilitzaran dossiers. 
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Activitats singulars dutes a terme durant el curs 
Hem treballat les lectures del curs, a ESO i Batxillerat, fent booktrailers, fànfics, maps i rutes literàries, aquesta última 

juntament amb l’Àrea de Socials. El gènere poètic a 3r d’ESO l’hem treballat a partir de posar imatges a un poema i elaborar 
un Rap i el llenguatge publicitari a partir de la gravació d’un anunci per portes obertes, prèviament havien fet l’escaleta. A 
4t s’ha treballat el període de la Renaixença i han hagut de fer productes actuals amb frases relacionades amb el període 

estudiat, amb les 4 grans cròniques i Ramon Llull  han fet un Canva i l’han exposat i explicat a la resta de companys i 
companyes del grup. 
 

Valoració i canvis en les sortides previstes en el PGA 

Aquest curs hem assistir a totes les obres teatrals i hem hagut d’ajornar les visites a les llibreries a causa de les restriccions 

còvid.  
Pel proper curs volem mantenir les sortides al teatre amb l’alumnat de segon cicle de Secundària i Batxillerat, i recuperar 

les sortides a les llibreries amb l’alumnat d’optativa. 
Realitzar sortides des de l’optativa de teatre.  

 

Premis i reconeixements 
Enguany  hem pogut participar en els Jocs Florals Escolars del districte i vam obtenir un primer premi de prosa de la categoria 

de 1r i 2n d’ESO i això va permetre anar als de Barcelona En les  proves externes Competències bàsiques de 4t d’ESO i 
Selectivitat, tant en català com en castellà, estem per sobre de la mitjana de Catalunya. 

 

Altres 
Vam participar en el certamen literari Poesia en acció i en Els premis Sambori organitzats per Omnium cultural. 
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PSICOLOGIA I ORIENTACIÓ 

Alumnat atès a Infantil-Primària 

TASQUES REALITZADES: 

• Exploracions Infantil Observacions a aules o alumnes per fer derivacions a CDIAP, Valoració NESE o 
seguiments. 

• Exploracions Primària 1 1r; 6 2n; 7 3r; 3 4t; 3 5è; 6 6è (26) 
En alguns casos es tracta d’alumnat de nova incorporació al centre. Altres, en assolir 

nous continguts d’observen dificultats en l’aprenentatge. 

• Reunions amb famílies 35 
Reunions per retorn d’informe psicopedagògic, derivacions a CSMIJ, CDIAP o 

logopedia. 

• Derivacions CDIAP  6  

• Derivacions Logopedia 5 
Servei extern de Logopedia.   

• Derivacions CSMIJ  8 
En el cas que es trobi la necessitat de seguiment psicològic, es fa la derivació per fer 

seguiment.  

• Altres informes  3 
1 Informe d’indicadors de risc; 1 Informe per psicòleg extern; transcripció entrevista 

amb treballadora social 

• Valoracions NESE 6 
Alumnat amb dificultats socioeconòmiques.  

• Reunions EAP 9  

• Reunions CDIAP 18 (trucades o videotrucades) 

• Reunions CSMIJ 25 (trucades) 
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• Coordinacions altres 
Professionals  

25 (videotrucades); Centre Lud-Em; centres psicologia; Centres dia… 

• Reunions SS 15 

• Comissió d’Atenció a la 

Diversitat 

34 reunions de la CAD i coordinació permanent entre el Cap d’estudis i l’equip 

d’Atenció a la Diversitat. 

• Seguiment alumnat 

NESE 

Els seguiments dels alumnes amb NESE que ho han necessitat amb el suport de la 

CAD. 

Principals funcions: 
Exploració de NESE amb l’elaboració d’informes psicopedagògics. 
Seguiment de l’alumnat amb NESE amb la CAD. 
Valoracions NESE. 
Coordinació amb l’EAP per a la elaboració dels Dictàmens.  
Derivacions a CDIAP; CSMIJ i centres logopedia. 
Recomanació centres externs. 
Coordinació amb CDIAP; CSMIJ i altres centres externs. 
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Valoració dels objectius del curs 

 

Valoració a final de curs 
 

Data: Juliol 2022 

Valoració: Durant aquest curs, s’han realitzat les tasques pròpies de la psicòloga escolar, abans esmentades i s’ha 
augmentat la freqüència de les reunions CAD. 

 
Les reunions de la CAD s’estan realitzant setmanalment. Ho valoro molt positivament. Aquestes trobades 
setmanals dins l’horari, són molt beneficioses ja que ens han permès coordinar-nos i fer un seguiment 

de l’alumnat amb NESE (intervencions, diagnòstics, valoracions, coordinacions…) més acurat, ens han 
permès actualitzar les carpetes i la Taula de CAD. 
S’ha recollit en un document Excel intern el Mapa d’Alumnes amb NESE. Ha facilitat la planificació i 
l’organització dels recursos d’Atenció a la Diversitat durant el curs. 
A les reunions de la CAD he aprofitat per conèixer el recurs SIEI, l’aula d’acollida i la feina dels mestres 
D’EE. 

 

D’altra banda, s’ha fet d'assessorament a professorat puntualment quan s’ha demanat ajuda, així com 
recomanacions per centres externs.  
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Propostes de millora per als propers cursos 

 
 

• Establir un nou protocol per les exploracions: 1. Detecció NESE; 2. Demanda a EDIR; 3. Sol·licitud de diagnòstic; i, 

4. Exploració. Després de donar Ok a EDIR es pot parlar amb la psicopedagoga per veure la llista d’exploracions en 
curs, abans de parlar amb la família, d’aquesta manera cuidem avisar a la família abans de temps i estalviem 

esperes llargues.   
• Crear un banc de recursos compartits per tal de donar eines als docents per poder atendre a la diversitat en 

col·laboració amb la CAD..  

Alumnat atès a Secundària 

TASQUES REALITZADES: 

• Exploracions ESO 1r ESO: 10 exploracions , 2n ESO: 17 exploracions, 3r ESO: 12 exploracions, 4t 

ESO: 12 exploracions 

• Exploracions 
Batxillerat 

1r Batxillerat: 6 exploracions, 2n Batxillerat: 1 exploració 

• Seguiment A més de les noves exploracions, hi ha un seguiment de l’alumnat diagnosticat en cursos 
anteriors que ho necessiti. Enguany s’ha mantingut el seguiment: 

1r ESO: 10 , 2n ESO: 9 , 3r ESO: 8 , 4t ESO: 8 , 1r BTL: 5 , 2n BTL: 3  

• Reunions amb 

famílies 
Per cada exploració es realitza una reunió de retorn amb la família d’informe 
psicopedagògic.  

• Derivacions 
CSMIJ 

27 alumnes derivats en el curs o bé dels quals es fa seguiment.  
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• Sol·licituds 
d’informe de 
l’EAP 

9 alumnes després de l’exploració.  

• Derivacions a 
psicòlegs externs 

10 alumnes.  Es seguiment es fa per part dels tutors de grup.  

• Derivacions a 
UTAE 

4 alumnes 

• Derivació a 
Hospital de Dia 

5 alumnes 

• Derivats a la 
Comissió Social 

6 alumnes. Si en l’exploració s’observa que la situació familiar de l’alumne/a pot ser el motiu 
de la seva inestabilitat emocional, o les dificultats d’aprenentatge que observem a l’aula 

poden ser conseqüència d’una situació familiar inestable, abandonament o negligència, es 
comunica a la comissió social.  

• Serveis externs Espai d’adolescents La Clau i Fundació Orienta. 

• Reunions 
comissió social 

La psicòloga del centre assisteix a una reunió trimestral. Abans d’aquesta reunió juntament 
amb la direcció de l’escola i l’educadora social es fa seguiment dels casos que es necessita 
presentar en la comissió. 

• Reunions amb 
EAP 

La referent de l’EAP de l’escola manté una reunió el darrer dijous de cada mes amb la 
psicòloga de l’escola en la qual es repassen els casos i es resolen dubtes sobre nous 

diagnòstics. 

Principals funcions: El total de les exploracions, fan referència a noves exploracions fetes aquest curs. Quan faig 
una exploració normalment no tanco carpeta, sinó que també en faig seguiment (coordinant-

me amb els tutors/es, veient l’alumnat al despatx, atenent a les famílies i coordinant-me 
amb serveis externs). 

El total del seguiment, fa referència a seguiment que he fet a l’alumnat i no he explorat 
aquest curs, gairebé tots el explorat en cursos anteriors i d’altres, són coordinacions amb 

serveis, famílies, alumnat i serveis externs). 

Les coordinacions es realitzen de: famílies, tutors/es, professorat, CSMIJ, EAP, Serveis 
Socials i consultes privades.  
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Propostes de millora per als propers cursos 

 
Convocar reunió de la Comissió d’Atenció a la Diversitat de Secundària, a la que assisteixin  els /les Caps d’estudi de secció, 
la psicopedagoga de l’escola , l’educadora social , les dues persones que redacten els Plans Individualitzats de l’alumnat . 
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BIBLIOTECA 

Biblioteca de Secundària 

Durant aquest curs la situació de la pandèmia ha anat millorant i ha 

permès fer un major ús de la biblioteca de secundària, tot i que no ha 
estat encara funcionant de la manera habitual ni en el seu horari. Els 

grups de 1r i 2n de l’ESO en les hores de llengua catalana i castellana 
han estat ocupant l’espai de la planta baixa com a aula i espai de 

lectura. La planta superior, encara també ha estat utilitzada com a aula 
durant tot el curs pels grups de Batxillerat. 
 

La biblioteca ha donat suport als grups de l’ESO que han baixat 

habitualment i també ha donat servei de consulta i préstec durant les 
hores dels diversos patis i de 13.30h a 14 hores. 
 

Enguany hem reprès les formacions a 1r d’ESO on la bibliotecària ha 
passat per tots els grups a explicar quin ús podien fer de la biblioteca i 

els serveis reduïts que els oferia, sobretot durant estones de pati i 
tardes. També ha explicat nou catàleg Philos i totes les possibilitats que 

ofereix per reservar i consultar els recursos disponibles a la biblioteca. 
 

A 4t d’ESO també s’han fet tres xerrades a tot l’alumnat de 4t d’ESO 

durant el projecte de recerca on des de la biblioteca es col·labora fent 
una formació sobre l'ús de la informació i on es fan unes nocions 

bàsiques sobre la citació bibliogràfica. 
 

A 1r de Batxillerat, també es va fer una xerrada virtual a uns 70 

alumnes que van assistir voluntàriament per disposar d’eines sobre com 
elaborar el Treball de Recerca amb molt bona acollida i valoració, tant 

per part de l’alumnat com dels tutors/es. 
 

A 2n de Batxillerat, la bibliotecària va fer una gravació de la xerrada 

que cada curs fa sobre El Treball de Recerca i la citació i es va compartir 

amb l’alumnat, ja que per causes personals no la va poder fer 
presencial. 
 

També s’ha intentat mantenir actiu el compte d’Instagram Tastet de 
Lletres on publicitem novetats, recomanacions lectores i altres notícies 

culturals d’interès. Entre la professora Èlia Riudavets (Àrea de Llengua) 
i la bibliotecària hem anat programant un tastet aproximadament cada 

mes i mig i hem muntat les exposicions de llibres a la biblioteca i feta la 
publicitat amb cartells que s’han distribuït a les cartelleres de cada pis. 
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Amb l’alumnat de 1r i 2n Cicle d’ESO hem realitzat diverses sessions de 
prescripció lectora i els hem mostrat novetats i lectures per poder fer la 

seva tria i gaudir-les en préstec. 
 

Enguany, tot i que la biblioteca no ha funcionat encara de manera 
habitual, si que tota la Comunitat Educativa ha pogut gaudir del servei 

de préstec, tant a les aules com a nivell personal amb un augment molt 
elevat en relació al curs anterior, on els préstecs van ser de 193 en tot 

el curs. 
 

L’adquisició de recursos enguany ha estat molt reduïda. S’ha fet una 

comanda de llibres de dones de ciència i novel·les juvenils de temàtica 
científica que ha sufragat l'àrea d'Experimentals i la resta han estat 

donacions per part de les editorials que ens han fet arribar algunes 
novetats editorials. 
 

Dades numèriques extretes de Philos, el nou programa de gestió: 

 

 

• Els préstecs fets entre el personal i alumnat han estat de: 1.684  

• Novetats a Secundària: 32 títols incorporats al fons bibliogràfic 
• Consultes fetes OPAC consulta Philos: 7.492 

• Reserves fetes a travès de Philos: 109 recursos 
 

Biblioteca Infantil- Primària 

Enguany a les biblioteques d’Infantil-Primària hem estat atenen a 
l’alumnat com hem pogut, donat que l’espai de la biblioteca de grans no 

ha estat operatiu fins el passat mes de febrer en què es van instal·lar el 

mobiliari i es va distribuir gran part del fons de la biblioteca en els nous 
espais, després de les obres de construcció del nou edifici i on s’ubiquen 

les dues biblioteques. 
 

Tot i aquesta situació, hem intentat fer activitats de gust per la lectura i 
presentació de novetats entre tots els nivell educatius des del mes 

d’octubre a juny. 
 

Des de Secretaria s’han introduït els alumnes de Cicle Mig i Superior al 
programa Philos, per poder realitzar el servei de préstec, a partir del 2n 

trimestre de curs en què setmanalment els grups ja han pogut venir a 
fer activitats i préstecs cada quinze dies. 
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L’alumnat ha mostrat molt d’interès en poder prestar i en els nous 

espais disponibles per a les biblioteques. També els hem portat llibres 
de la biblioteca de Secundària cap a Primària per fer-los un tast de 

llibres de Manga, que sobretot l’alumnat de C.Superior ens demanava. 
 

Hem realitzat amb la nostra biblioteca Pública de referència, Vapor Vell, 
una pila de préstecs de recursos per treballar i investigar els projectes 

que diferents nivells de Primària duien a terme. Hem comptat, des de 
llibres d’Urdú, per alumnat nouvingut, recursos sobre Miró, el romans, 

invents i inventors, etc… 
 

Durant el mes de març s’ha muntat tot el mobiliari i s’ha distribuït una 
part important del fons de la “biblioteca de grans” (Primària) ja que 

després de les obres del nou edifici, els espais de biblioteca havien 

quedat pendents d’organitzar. 
 

S’han preparat i activat l’ús dels bibliopatis per Cicle Mig i Superior de 

Primària amb recursos de la biblioteca que sortien durant les estones de 

pati, per aquells alumnes que volien llegir o buscaven un espai més 
calmat. 
 

Enguany les novetats que hem incorporat al catàleg, a excepció de la 

compra de dos contes per les activitats de contacontes a Infantil han 
estat gràcies a la sol·licitud de donacions de llibres que hem fet des de 

la biblioteca a la CEPSE. Hem pogut rebre una cinquantena de títols que 
s’han catalogat i incorporat a les biblioteques. 
 

Dades numèriques extretes de Philos: 
 

 

• Els préstecs fets entre el personal i alumnat han estat de: 221 

(préstec actiu només últim trimestre de curs) 

• Novetats a Infantil-Primària: 58 títols incorporats al fons 
bibliogràfic 

• A Infantil-Primària, l’alumnat no fa reserves via Philos de cap 
recurs. 

 

També hem elaborat publicacions amb recomanacions lectores de 
qualitat per Nadal, Sant Jordi i per les vacances d’estiu adreçades a infants i 

joves que han estat compartides amb les famílies i la Comunitat 
Educativa. 
 

http://biblioteca.joanpelegri.cat/2021/12/recomanacions-lectores-per-totes-les.html
https://www.canva.com/design/DAFDqmf5SDA/zn9Q6vLdIIezpk7vEOdFPg/view?utm_content=DAFDqmf5SDA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

