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1) DIAGNÒSTIC INICIAL

a) Principals conclusions globals extretes de la memòria 21-22:

Per tal d’elaborar el document de la PGA d’aquest curs escolar 22-23 es tenen en

compte les aportacions de la memòria del curs passat així com els recursos personals

que tenim a l’abast a nivell de dotació per tal d’organitzar el curs amb les màximes

garanties possibles.

El que tenim en compte és que el curs anterior va ser eminentment sanitari i va marcar

la gran part de temps i esforços per davant els aspectes curriculars.

Aquest fet l’hem de tenir present aquest curs actual per tal de seguir duent a terme el

currículum.

2) OBJECTIUS ESPECÍFICS I ACTUACIONS ESPECÍFICS PER AL CURS 22-23:

a) Objectius i actuacions de centre:

i) LEMA: “IGUALS I DIFERENTS”

OBJECTIU:   TREBALLAR   EL   LEMA   DURANT   TOT   EL   CURS.

Àmbit  d’intervenció:   tot   el  
centre

Etapa, cicle, curs: el lema es treballarà a nivell de tutoria bàsicament i des de

les diferents àrees que imparteix cada mestre/a, així com també a activitats

organitzades   específicament.

Objectius   mesurables   o   indicadors   que   permetin   mesurar   el   seu   assoliment:

1. Incloure el tema en el dia a dia de les aules així com de les sessions de

tutoria específicament.

2. Emprar els recursos, escrits, cançons, etc dels que disposa l’agenda com a

eina d’unificació entre els membres del centre

3. Emprar el lema a les diferents festes i events que realitzi el centre

Freqüència   de   mesura: Trimestral a les reunions d’etapa

Seqüència   d’accions   a   dur   a   terme   per   aconseguir   els   objectius

(temporalització):

1.  Inici   de   curs:   presentació   de   l’agenda.

2. Sessions d’interioritat: enfocar les diverses activitats puntuals i concretes

del curs amb el lema sempre que sigui possible.

3. Sessions de tutoria de les aules



Recursos:

1.  Agenda.

2.  Material   audiovisual.

3.  Sessions   de   tutoria i assemblees.

ii) OBRIM L’ESCOLA AL BARRI: TAULA PERE GARAU, ESCOLA D’ESTIU,

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, PATRONAT OBRER.

OBJECTIU:   OBRIR L’ESCOLA AL BARRI EN LA VIDA DIÀRIA

- Participació activa del centre a les reunions de la Taula Pere Garau i aportació

a les propostes que en derivin.

- Participació i coordinació, si escau, de les activitats que proposi Fundació

Patronat.

- Emprar els recursos del barri a l’hora de dur a terme tallers de cuina, etc

- Usar infraestructures tals com parcs propers per fer sortides puntuals o

celebracions concretes.

- Participar activament de la diada de “Palma Ciutat Educadora” juntament

amb altres escoles del barri.

- Participar a la diada de barri si escau.

Seqüència   d’accions   a   dur   a   terme   per   aconseguir   els   objectius

(temporalització):

1.  Implicació en les propostes de la Taula Proinfància de Pere Garau

2. Coordinar els grups participants a les activitats de la Fundació Patronat (si

escau)

3. Ajudar a les famílies del centre amb ajudes del Projecte Misol de la

Congregació

Recursos:

1.  Xarxes socials

2.  Circulars

3.  Serveis externs al centre (PTSC, Serveis Socials, Centre de Salut…)

4. Projecte Misol

b) Objectius i actuacions específics de les diferents etapes:

i) EDUCACIÓ INFANTIL:

1) ESPAIS

OBJECTIUS:

● Fomentar la creativitat



● Mesclar edats

● Treballar amb grups reduïts

Àmbit   d’intervenció:   tota l’etapa d’educació infantil (segon cicle)

Objectius   mesurables  o  indicadors  que  permetin  mesurar   el  seu  assoliment:

● Mitjançant l’observació valorarem: la participació activa dels infants i la

interacció  que fan amb els materials i amb els iguals.

Freqüència  de   mesura: trimestral amb un informe redactat en el primer i tercer

trimestre ja què al segon trimestre es farà una reunió amb cada família

Seqüència   d’accions  a   dur  a  terme  per   aconseguir   els  objectius

(temporalització):

A partir del mes d’octubre anirem canviant d’aula cada mes, i d’aquesta manera es

converteixen en aules de referència (IMAGINA- CREA I EXPLORA- MINIMÓN).

Durant la setmana l'espai d'àgora s'obrirà 4 vegades a la setmana i l'espai d'Eureka 2

vegades .

Haurà un registre setmanal per els espais que pasen els infants per tal de tenir un

control i regular la freqüència d'assistència.

Enguany la psico la realizaran tot el grup classe una vegada a la setmana amb una

sessió de 2h.

La PT farà amb el grup de necessitats una sessió setmanal d'estimulació.

Participarà com a mestra d'un espai 3 dies i també farà una sessió setmanal de reforç

al grup de 5 anys durant temps de berenar.

El Mestre AL també durà a terme una sessió setmanal d'estimulació amb els nins de

necessitats i una altra sessió de racons d'aprenentatge amb un grup rotatori.

Recursos:

1.  Fotos de la mestra i nom de la classe a la porta de la classe.

2.  Material a cada espai.

3. Espais: Imagina (joc simbòlic), crea i explora (pintura, experimentació),

eureka (lògico-matemàtiques), Minimón (minimons i construccions) i Àgora

(pre-lectoescriptura)

5. Tallers: Psico, Let’s go (anglès), s’hortet, música, religió/interioritat.

6. Personals: equip d’educació infantil (3 tutores i una +1), especialista

psicomotricitat, especialista música, especialista anglès, PT, AL i Ate.

II) PRIMÀRIA:

1) COORDINACIÓ DE CICLES:

Aquest curs s’estableixen els cursos de 1r a 6è d’EP d’un sol grup (A).



Àmbit   d’intervenció:   l’etapa de primària

OBJECTIU:   Dur a terme una bona coordinació entre cicles (1r i 2n, 3r i 4t, 5è i

6è).

Aquesta coordinació es durà a terme a les sessions d’Etapa i a les reunions de

Cicle, on l’ED hi pot estar present.

Seqüència   d’accions   a   dur   a   terme   per   aconseguir   els   objectius

(temporalització):

1.  Seguiment de la feina a fer coordinat per la CCP

2.  Elaboració d’actes de les diverses reunions

3. Realitzar un seguiment dels acords presos a final de cada curs

2) PRIMER CICLE

Objectius:

1. Afavorir la cohesió de grup.

2. Garantir l’aprenentatge escolar de manera interdisciplinària i

competencial mitjançant els racons d’aprenentatge, les matemàtiques

manipulatives.

3. Dur a terme el Pla lector recuperant el racó de biblioteca d’aula com un

espai viu.

4. Continuar amb les matemàtiques manipulatives.

5. Millorar l’autonomia.

6. Atendre l’estat emocional de l'alumne a les sessions d’Interioritat

7. Fomentar la motivació, l'interès i l'esforç dels alumnes.

8. Millorar l’expressió oral de l’alumne.

Àmbit d’intervenció: 1r i 2n de primària.

Objectius   mesurables  o  indicadors  que  permetin  mesurar   el  seu  assoliment:

1. Observació, intervenció i propostes de dinàmiques de grup.

2. Adaptació l’ensenyament al desenvolupament i ritme de cada alumne.

3. Creació d’un ambient enriquidor, tranquil, segur i divertit.

4. Conscienciació de les diferents realitats que pugui estar vivint cada família

(emocional, econòmica, sanitària).

Seqüència   d’accions   a   dur   a   terme   per   aconseguir   els   objectius:

- Reunions mensuals.

- Agenda conjunta per compartir tasques i dubtes.

- Programació setmanal compartida al drive per cursos, oberta i flexible: amb

una setmana d’antelació i penjada al Drive.

- Creació de Sites per cursos com a finestra per donar a conèixer a les famílies el

que es treballa a classe: Publicació mensual. Avisarem a les famílies mitjançant

el correu electrònic de l’alumne.

- Revisió i actualització dels racons d’aprenentatge i de la biblioteca d’aula.

- Col·laborar i aprofitar al màxims els recurs personals d’aquest curs: PT, AL i

mestres AD

- Dur a terme bona feina D’EQUIP. Indispensable.



Recursos:

- Material individual i col·lectiu manipulatiu de matemàtiques.

- Materials de racons adaptats.

- Material digital: Cançons, jocs interactius, vídeos explicatius…

- Racó de biblioteca.

- Llibre de l’alumne.

3) SEGON CICLE

Aspectes generals:

OBJECTIUS:

- Potenciar l’aprenentatge dels alumnes de manera competencial mitjançant

l'aprenentatge cooperatiu, el racons d’aprenentatge i les matemàtiques

manipulatives.

- Fomentar la lectura mitjançant el Pla Lector, per millorar la comprensió i

expressió oral i escrita.

- Normalitzar la diversitat, la igualtat i la inclusió (amb aules ASCE i oberta).

- Fomentar l’autonomia personal i la creativitat de l’alumnat.

- Atendre l’estat emocional dels alumnes i famílies.

- Valorar l’esforç personal i prioritzar la motivació i l'interès dels alumnes.

- Adaptar l’ensenyament al desenvolupament i ritme de cada alumne

Àmbit d’intervenció: 3r i 4t de primària.

Objectius   mesurables  o  indicadors  que  permetin  mesurar   el  seu  assoliment:

- Realització d’activitats conjuntes d’inclusió i integració amb aules ASCE i

oberta.

- Realització d’activitats cooperatives, manipulatives i competencials durant el

curs.

- Realització d’activitats del Pla Lector: sortides biblioteca, lectura setmanal…

- Observació, intervenció i propostes de dinàmiques de grup.

- Creació d’un ambient enriquidor, tranquil, segur i divertit.

- Assimilar la dinàmica de feina diària

- Conscienciació de les diferents realitats que pugui estar vivint cada família

(emocional, econòmica, sanitària).

Seqüència   d’accions   a   dur   a   terme   per   aconseguir   els   objectius:

- Reunions mensuals

- Compartir programacions i idees

Recursos:

- Material individual manipulatiu de matemàtiques.

- Llibres de Naturals, Socials, Castellà, català i anglès.

- Materials manipulatius, cooperatius i de racons.

4) 3r CICLE:



i) METODOLOGIA DE FEINA:

OBJECTIUS

- Atendre l’estat emocional dels alumnes i famílies

- Potenciar l’aprenentatge interdisciplinari

- Valorar l’esforç

- Prioritzar la motivació i l'interès dels alumnes

- Adaptar l’ensenyament al desenvolupament i ritme de cada alumne

Àmbit   d’intervenció: 5è i 6è d'EP

Objectius   mesurables   o   indicadors   que   permetin   mesurar   el   seu   assoliment:

1. Assimilar la dinàmica de feina diària

2. Augmentar la motivació de l’alumnat participant

3. Millorar en l’autonomia de feina

4. Utilitzar les plataformes educatives Gmail i Google Classroom com a nova

eina educativa dins el procés E/A.

5. Potenciar l’hàbit per la lectura

Recursos:

Llibres de naturals, socials, medi, castellà, matemàtiques, català i anglès.

Seqüència   d’accions   a   dur   a   terme   per   aconseguir   els   objectius:

- Reunions periòdiques de cicle.

- Col·laborar i aprofitar al màxims els recurs personals d’aquest curs: PT, AL i

mestres AD

5) AULA OBERTA

i) METODOLOGIA DE FEINA:

OBJECTIUS:

- Apropar-nos als principis bàsics de l’educació especial de normalització,

integració i sectorització.

- Satisfer les necessitats educatives i de vida diària de cada alumne.

- Garantir l’aprenentatge escolar dins un ambient sanitari/escolar segur

- Atendre l’estat emocional dels alumnes i famílies

- Valorar l’esforç

- Prioritzar la motivació i l'interès dels alumnes

- Adaptar l’ensenyament al desenvolupament i ritme de cada alumne

Àmbit   d’intervenció: 1r, 4t i 6è d'EP (depenent de l’edat i

característiques de l’aulmne).



Objectius   mesurables   o   indicadors   que   permetin   mesurar   el   seu   assoliment:

1. Assimilar la dinàmica de feina diària mitjançant rutines i anticipacions.

2. Tenir clar els objectius de feina de les programacions individuals.

3. Millorar en l’autonomia dels alumnes.

4. Dins la flexibilitat que ens permet l’aula oberta, arribar a totes les

necessitats educatives en les diferents àrees.

7. Utilitzar les plataformes educatives Gmail i Google Classroom com a nova

eina educativa dins el procés E/A.

Recursos:

1. Material manipulatiu d’aula.

2. Recursos personals (ATE, AL, PT, OC i PTSC) i externs (metges, EADISOC,

NOUSIS)

3. Adaptacions d’accés.

Seqüència   d’accions   a   dur   a   terme   per   aconseguir   els   objectius:

- Bona coordinació amb recursos personals.

- Temps i dotació per aconseguir els recursos materials necessaris.

- Minimitzar entrades i sortides de persones i intercanvis de comunicació.

c) Objectius i actuacions específics de les comissions i projectes de centre:

i) CCP:

OBJECTIU:   MILLORAR EL FUNCIONAMENT I UNIFICACIÓ DE CRITERIS A LA COMISSIÓ EN

GENERAL

Àmbit   d’intervenció:   tot   el   centre

Objectius   mesurables   o   indicadors   que   permetin   mesurar   el   seu   assoliment:

1. Marcar el full de ruta amb accions concretes amb un calendari i una revisió.

2. Fer feina en l’elaboració del projecte pedagògic per tal d’aplicar les instruccions de

la LOMLOE.

3. Acompanyar el professorat en l’elaboració, adaptació i avaluació en els cursos on

s’aplica la LOMLOE.

4. Acordar la formació que es durà a terme quan i sobre què.

Freqüència   de   mesura: mensual

Seqüència   d’accions   a   dur   a   terme   per   aconseguir   els   objectius

(temporalització):

- acords LOMLOE

- establir seqüenciació criteris avaluació LOMLOE.



Recursos:

1.  Humans

2.  Fitxes i/o documents guia

ii) PASTORAL:

OBJECTIU:   DUR A TERME EL PLA DE PASTORAL DE LA CONGREGACIÓ

Àmbit   d’intervenció:   tot   el   centre

Objectius   mesurables   o   indicadors   que   permetin   mesurar   el   seu   assoliment:

1. Treballar i aprofundir sobre la figura de Sant Francesc.

2. Conscienciar sobre la cura de la creació.

3. Treballar el lema d’enguany amb l’ajuda de l’agenda i els seus recursos.

4. Treballar l’Advent.

5. Treballar la Quaresma.

6. Continuar col·laborant amb el projecte Misol

7. Seguir col·laborant amb la campanya Rebost

8. Continuar preparant el sentit i la celebració de dies important

9. Treballar i reflexionar sobre el missatge mensual proposats dins l’agenda

dins la classe de religió.

10. Formar l’equip de Pastoral al complet en la metodología Godly Play

Freqüència   de   mesura: mensual

Seqüència   d’accions   a   dur   a   terme   per   aconseguir   els   objectius

(temporalització):

1. Treballar la Pastoral a les diverses activitats puntuals anuals tals com Sant

Francesc, Nadal, la Pau, Pasqua… tornant a fer celebracions tots plegats

2. Dur a terme accions solidàries per recaptar doblers pel projecte Misol

3. Donar força als missatges mensuals de l’agenda tant a les sessions de

religió com a les tutories.

4. Realitzar la formació de Godly Play a Muro durant el primer trimestre

Recursos:

1. Humans

2. Agenda

3. Documents compartits intercentres

4. Plataforma Alkumo

5. Pissarra digital

ii) EQUIP DIRECTIU:

OBJECTIU:   VETLLAR PEL FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ GENERAL I GLOBAL

DEL CENTRE APLICANT ELS PROTOCOLS SANITARIS OPORTUNS, COORDINANT LES



ACCIONS DEL PLA DE CONTINGÈNCIA I ADAPTANT-NOS A LA SITUACIÓ SANITÀRIA

ACTUAL

Àmbit   d’intervenció:   tot   el   centre

Objectius   mesurables   o   indicadors   que   permetin   mesurar   el   seu   assoliment:

1. Seguir potenciant la comunicació mitjançant la plataforma d’Alkumo.

2. Seguir amb el procés de marcar una línia pedagògica de centre amb les

formacions i tasques tenint en compte la LOMLOE.

3. Vetllar per una bona organització i bon funcionament del centre (nou horari,

menjador, PAS, claustre, patis, administració, mestres nous…)

4. Marcar les funcions i deures dels professionals del centre.

5. Recolzar l’AMPA en les diferents feines que proposin.

6. Treballar conjuntament amb les Germanes Franciscanes en els projectes

institucionals

7. Treballar per la millora de les infraestructures del centre

Freqüència   de   mesura: mensual

Seqüència   d’accions   a   dur   a   terme   per   aconseguir   els   objectius

(temporalització):

1. Enviar les informacions per Alkumo i ampliar-lo emprant l’eina de Google

Calendar

2. Acostar de manera clara i directe les instruccions que sorgeixen a nivell

de Conselleria.

3. Fer seguiment trimestral (o quan sigui necessari) de les diverses àrees del

centre mitjançant qüestionaris o entrevistes grupals o individuals.

4. Mantenir un contacte directa amb l’AMIPA per tal d’acordar, escoltar i fer

un seguiment clar i constant del curs escolar.

6. Recolzar els projectes institucionals.

Recursos:

1.  Humans

2.  Plataforma Alkumo

3.  Dotació econòmica

4. Congregació de les Germanes Franciscanes

5. AMIPA

- COMISSIÓ DE SALUT:

OBJECTIU: COORDINAR I GESTIONAR TOT TIPUS DE PROTOCOLS D’ACTUACIÓ

REFERENTS A LA SITUACIÓ SANITÀRIA

Àmbit   d’intervenció:   tot   el   centre



Objectius   mesurables   o   indicadors   que   permetin   mesurar   el   seu   assoliment:

1. Fer un registre de les al·lèrgies i malalties cròniques de l’alumnat.
2. Crear un programa d’hàbits saludables i recomanacions a l'alumnat i famílies a

l’hora de berenar. Fer un recordatori de tenir una bona alimentació saludable.
3. Actualitzar i fer seguiment del programa d’Alerta Escolar.
4. Fer bon ús de les farmacioles. Aula oberta s’encarrega de la gestió de les

farmacioles.

Freqüència   de   mesura: trimestral

- COMISSIÓ D’INTERIORITAT:

OBJECTIUS:

1. Donar-li continuïtat al projecte d´Interioritat a tots els nivells

educatius de l´escola. Des d´EI  fins a EP.

2. Realitzar la formació d’INTERIORITAT proposada per la titularitat del

centre, per tal de poder compartir amb el nostre alumnat aquest

aprenentatge.

3. Renovar l’espai reservat per dur a terme les sessions d’interioritat.

Àmbit   d’intervenció:   a tot el centre

Objectius   mesurables   o   indicadors   que   permetin   mesurar   el   seu   assoliment:

1. Contribuir amb aquest projecte al desenvolupament integral de

l'alumne incidint  en la  percepció de la persona com un TOT.

2. Ajudar als infants a reconèixer, expressar i regular positivament

emocions i sentiments.

3. Valorar la feina en petit grup i utilitzar aquest tipus d'agrupament com

una forma de creixement  i enriquiment personal.

4. Propiciar un clima especial tant a les sessions amb els alumnes com a

les reunions amb els mestres de la comissió, servint aquestes darreres

per dur a terme dinàmiques, intercanvi d´experiències, tractar dubtes i

fer un seguiment  de les sessions.

Freqüència   de   mesura:

EI:Anual, l’alumnat  anirà rotant.

EP:Trimestral, cada trimestre es canviarà d’agrupament.

- COMISSIÓ D’ESCOLA VERDA:

OBJECTIUS:

- Sensibilitzar la comunitat educativa sobre la necessitat de cuidar la nostra

escola i el nostre planeta



- Prendre consciència de les coses que podem fer per millorar el medi

ambient

- Aconseguir canviar algun hàbit personal per millorar la salut del planeta.

Àmbit   d’intervenció:   a tot el centre

Objectius   mesurables   o   indicadors   que   permetin   mesurar   el   seu   assoliment:

1. Programa de reciclatge a tot el centre (cartells, sensibilització alumnat i

conscienciació).

2. Coneixement de la fruita al centre.

3. REsidus zero.

4. Adquisició d’hàbits d’alimentació saludables al centre

5. Participació en el programa de Centres Ecoambientals de la Conselleria

d’Educació.

6. Dur endavant el projecte de manteniment del jardí de la comunitat.

7. Dur endavant el projecte de l’hort escolar.

Freqüència   de   mesura: trimestral

- COMISSIÓ DE TIC I COMUNICACIÓ:

OBJECTIUS: GESTIONAR, MANTENIR I COORDINAR TOTES LES ACCIONS DEL CENTRE

REFERENTS A EINES TIC-TAC, XARXES SOCIALS I RECURSOS IBSTEAM

Àmbit   d’intervenció:   a tot el centre

Objectius   mesurables   o   indicadors   que   permetin   mesurar   el   seu   assoliment:

1. Continuar amb la creació del Pla Digital, seguint les passes dels
assessors d’IBSTEAM.

2. Supervisar i oferir solucions a la comunitat educativa en aspectes
relacionats amb el Pla Digital i l’ús d’eines de Google.

3. Mantenir contacte amb l’IBSTEAM.

Freqüència   de   mesura: mensual

- COMISSIÓ DE FAMÍLIES, CONVIVÈNCIA I COEDUCACIÓ:

OBJECTIUS:

- Capacitar les famílies en aspectes relacionats amb l’educació i la criança

- Mantenir i augmentar el vincle educatiu entre família i escola

- Acompanyar a les famílies en les dificultats acadèmiques i socials dels seus fills

- Fer de l’escola un espai segur on tothom es senti lliure i respetat

- Gestionar i orientar les actuacions relacionades amb la millora de la

convivència en el centre i l'entorn

- Fomentar la coeducació

Àmbit  d’intervenció:   tots els membres de la comunitat

educativa (professorat, alumnat, famílies)



Objectius   mesurables   o   indicadors   que   permetin   mesurar   el   seu   assoliment:

- Continuar amb les xerrades formatives/informatives trimestrals a famílies

- Planificar xerrades a l’alumnat sobre temes de convivència (assetjament

escolar, ciberassetjament, gestió de conflictes…)

- Intervenir en casos d’assetjament o ciberassetjament escolar (protocol

d’assetjament escolar)

- Organitzar jornades/activitats relacionades amb la coeducació

Freqüència   de   mesura: Trimestral

3) SORTIDES ESCOLARS:

CURSOS SORTIDA DATA Observacions

EI

Teatre a l’escola: “La
pingüina viatgera”

2 de novembre a les 9h

Sortida al parc del
Castell de Bellver

9 de desembre de 9h a 14h

Teatre a l’escola:
“Cantant animalades
al bosc”

1 de febrer
(pendent
confirmació)

a les 9h

Circ Bover 10 de març de 9h a 14h

Teatre a l’escola: “Va
de rondalles”

19 d’abril
(pendent
confirmació)

a les 9h

Circuit vial 15 maig de 9:30h a 11:30h

Granja Escola Vall de
Colonya (tot EI) +
acampada (només 5
anys)

1 de juny 3 i 4 anys fins les 17h
5 anys: fins les 14h
del dia següent

1r i 2n
Diada esportiva
Krekovic:

Proposta finals de
setembre.

de 9h a 14h

Cúber  senderisme 13 d’octubre
de 9h a 15:30

Betlems falta concretar dia i
hora.

Diada esportiva
Krekovic

Proposta finals de
gener.

de 9h a 14h



Quely  i Museu de la
sabata

8 de febrer
de 9h a 15:30

Diada esportiva
Krekovic

Proposta finals
d’abril.

de 9h a 14h

1r
Viatjant per les
estrelles

12 de maig
de 9h a 14h

2n
Acampada 2n. de
primària: proposta
Colonia de Sant Jordi

18 i 19 de maig
de dia 18 a les 9 fins
dia 19 a les 14h

3r, 4t i ASCE 1rT Excursió a Raixa 15 de novembre confirmada

3r, 4t i ASCE EMAYA: Neteja del
barri

22 novembre pendent de
confirmar

3r, 4t i ASCE sortida betlems 20 de desembre pendent de
confirmar

3r, 4t i ASCE 2nT Visita al Centre
de protecció animal
Ajuntament de
Palma (Son Reus)

14/21 de març pendent de
confirmar

3r, 4t i ASCE Es Baluard, un gran
racó de ciutat

14 de març pendent de
confirmar

3r, 4t i ASCE 4t + 2n + ASCE:
Acampada Colònia St
Jordi

18 i 19 de maig confirmada

3r 3r - Excursió

5è 1r TRIM - Cabrera 18 octubre Confirmada (fins les
17h)

2n TRIM - Visita a
Pina

17 març confirmada



3r TRIM -
ONCE. Obra de
teatre en anglès

Sortida a la platja?

20 d’abril Confirmada

6è i Aula Oberta 1r TRIM Cabrera 18 octubre Confirmada (fins les
17h)

2n TRIM - Visita a
Pina

17 març confirmada

3r TRIM -
ONCE. Obra de
teatre en anglès

Viatge/Hotel?

20 d’abril Confirmada

Aula oberta Granja Jovent Periòdiques
mensuals o
quinzenals.

Pendent de
confirmació

Conèixer la policia
local

23/11/2022 Pendent de
confirmació

4) ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE:

a) Calendari anual i horari general del centre:

Les classes  s’inicien  l’12   de  setembre de  2022.

Són   dies   festius:

12/10/22:   Festa   Nacional

01/11/22: Festa de Tots Sants

06/12/22:   Dia   de   la   Constitució

08/12/22:   Immaculada   Concepció.

01/03/23:   Dia   de   les   Illes   Balears.

Tenen   la   consideració   de   dies   no   lectius:



31/10/22:   Dia   escollit   per   a   lliure   disposició   del   centre.

28/02/23:   Festa   escolar   unificada.

27/02/23: Dia   escollit   per   a   lliure   disposició   del   centre.

02/05/23:   Dia   escollit   per   a   lliure   disposició   del   centre.

Són dies de vacances les dates establertes en el calendari escolar que aprova la

Conselleria   d’Educació:

VACANCES DE NADAL: De dia 23 de desembre de 2022 fins a 8 de gener de 2023,

ambdós   inclosos.

VACANCES DE PASQUA: De dia 6 d’abril de 2023 fins al 16 d’abril de 2023,

ambdós inclosos.

L’horari escolar serà l’aprovat per Titularitat i amb l’acord del Consell Escolar de 8:45h a

14h.

b) Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris del centre:

S’han seguit els criteris marcats per Conselleria per tal d’elaborar horaris de Centre segons

les instruccions de Conselleria pel curs 2022-2023.

c) Calendari d’avaluacions:

1ª AVALUACIÓ: del 12 de setembre al 22 de desembre de 2022

2ª AVALUACIÓ: del 9 de gener al 22 de març de 2023

3ª AVALUACIÓ: del 23 de març al 23 de juny de 2023

d) Equip directiu i claustre de mestres:

L’equip directiu està format pel gerent del centre en qualitat de representant de la

titularitat, el cap d’estudis, la coordinadora de l’etapa d’infantil i el director del centre.

Es reuneixen els dilluns mensualment per tal de tractar temes pedagògics i organitzatius que

afecten en el funcionament habitual del centre educatiu.

El claustre de mestres està format per tot el professorat del centre que es reuneix de manera

mensual els dilluns per tal de fer un seguiment i organitzar i coordinar les diverses feines i

responsabilitats docents.

6) DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES I DE PLANS DE CENTRE:

PLA D’ACCIÓ CSFA (A NIVELL GLOBAL I INSTITUCIONAL) 21-23:



Els centres CSFA a les reunions d’equips directius i les diverses formacions fetes a

Pina hem establert una sèrie de pautes d’acció que concretam a continuació i

que durant aquest curs escolar es començaran a elaborar i a fer-hi feina

conjunta.

Al següent document es pot veure clarament quines línies d’acció es marquen:

ACCIONS RESPONSABLES OBJECTIUS

PROJECTES

TRANSVERSALS

Fixar projectes amb la

mateixa temàtica en

tots els centres. Cada

dins d'elaborar diferents

activitats / subtemes,

que a més es

compartiran a la resta

de centres perquè

puguin ser rotatius.

CLAUSTRES

CCP

Treballar les temàtiques

sorgides dels nostres

pilars:

- ecologia

- solidaritat

- coeducació

- pla lector

- cultura

- art ...

TREBALL COOPERATIU

Fixar en consens amb el

claustre les assignatures

més adients per a dur a

terme aquesta

metodologia de treball i

han d’estar programades

dins de les àrees.

CLAUSTRE

CCP

Establiment del projecte

durant el curs

2022-2023

- Fixar un nombre

d’hores setmanals de

treball cooperatiu.

EDUCACIÓ INFANTIL

Revisió i actualització de

la unificació pedagògica

d'Infantil

Avaluar el funcionament

de les metodologies a

través de les proves de

nivell.

EQUIP DIRECTIU

ETAPA D’EDUCACIÓ

INFANTIL

Revisar els acords de

mínims entre els cicles

tant conceptuals com

procedimentals.

S’avaluarà la possibilitat

de la visita d’un auditor

extern per ser més

objectius en aquest

aspecte.

a. Pla d’atenció a la diversitat: aquest punt està especificat al document

“PAD 2022-2023” (inclou també al seu annex 1.1 el PAT).

● Annex 1. PAD 2022-2023

b. Criteris de promoció a EP:

https://docs.google.com/document/d/1WQV_9vmo-e3Ra6J-Bm4tGOvjEakzlXloYZArOfVw5Go/edit?usp=sharing


1. La promoció serà decidida per l’equip docent de primària, el departament

psicopedagògic i la direcció del centre a l’acabament del segon curs de cada cicle

(2n, 4t i 6è de primària) tal com marca la nova llei educativa LOMLOE.

2. La permanència d’un any més en el mateix cicle només es podrà adoptar una

vegada al llarg de l’educació primària. Per tant, els alumnes que ja han repetit

algun curs de l’etapa de primària, promocionaran encara que no hagin assolit  els

aprenentatges   del   cicle.

5. En el cas de l’alumnat amb adaptació curricular significativa o no (ACS/RE) tot i

complir els criteris del punt 2 del present document, però que els seus

aprenentatges no assolits li impedeixin seguir amb aprofitament el nou cicle, l’equip

docent podria decidir la seva permanència d’un any més en el mateix cicle.

5) ANNEXOS:

a) Pla de pastoral del centre:

INTRODUCCIÓ A LA MISSIÓ DE LA PASTORAL:

Seguint el model del pla estratègic de les Germanes Franciscanes Filles de la

Misericòrdia, la nostra pastoral té com a missió: “ser un instrument i una plataforma

per dur  a  terme part  de   la  missió de   la  Congregació d’evangelitzar

mitjançant l’ensenyament; en especial, dels més desafavorits com a obra de

misericòrdia per la seva promoció humana. Tot això, des de la justícia, la pau i la

salvaguarda de  la creació”.

VALORS SOBRE ELS QUALS FONAMENTAM LA PASTORAL:

Els valors que ens vénen donats des del pla estratègic i que ens orientarà les accions

seran:

1.  Misericòrdia,gratuïtat,solidaritat,ecologisme,pau,justícia i igualtat.

2.  Contemplació.

3.  Capacitat d’escolta,bondat,entrega,servitud,coherència i alegria.

Aquests valors seran els que orientaran cada un dels objectius que s’ha proposat a la

programació anual de Pastoral.

EIX DE LA PASTORAL:

La nostra pastoral girarà al voltant de l’eix extret dels valors que volem transmetre com a

realitat franciscana que som: “Oferir l’evangeli de Jesús a partir dels valors franciscans de

l’ecologisme,la solidaritat i la pregària”.



OBJECTIUS DEL PLA DE PASTORAL:

Aquests objectius, que provenen dels valors i de la missió anteriorment mencionats, també

són fruit de les demandes dels professors. D’aquesta intersecció d’interessos, ens han sorgit

els següents objectius:

1. Afavorir espais d’interiorització per tal de fer possible la pregària, la interiorització, la

reflexió,l’oració, el silenci, l’escolta i la contemplació.

2.  Proposar i ajudar a treballar el lema del curs.

3. Impulsar i col·laborar en la celebració de les festes de caire religiós del centre i en les

diferents iniciatives que tenguin relació amb l’eix de la pastoral.

4. Oferir formació cristiana a tot el professorat i específicament al professorat de religió.

Així  com  també oferir formació específica als membres de  l’equip de Pastoral.

5.  Organitzar i marcar les pautes del desenvolupament de les classes de religió.

6. Estar oberts i atents al que ens envolta per tal de donar resposta a tot allò que pugui ser

una demanda. Fins i tot ser capaços de provocar la demanda.

b) Pla per a l’avaluació, seguiment i valoració dels resultats acadèmics:

Es desenvoluparan fitxes on quedi reflectida l’avaluació, seguiment i la valoració dels

resultats acadèmics de l’alumnat així com les propostes de canvi, etc de cara a les

avaluacions següents. Aquestes fitxes es presentaran a les sessions d’avaluació, amb una

acta, que haurà de realitzar-se abans de la sessió.

c) Pla de formació del professorat:

Les formacions programades per aquest curs són les següents:

- Formació LOMLOE: L'ENSENYAMENT BASAT EN EVIDÈNCIES: ESTRATÈGIES PRÀCTIQUES

- Formació Interioritat

- Formació Religió Catòlica

d) Pla de convivència:

Les línies bàsiques d’actuació pel present curs queden reflectides a l’apartat de la comissió

de famílies,convivència i coeducació.

e) Pla lector: document adjunt

Segons les directrius establertes per la LOMLOE, escau que tots els centres educatius disposin

d’un Pla de Foment de la Lectura (Pla Lector) al curs escolar 2022-2023. Aquest Pla tindrà

https://drive.google.com/file/d/19JQ903A9Po2qk-g8Lux0sNRSAlDkegfb/view?usp=sharing


una persona encarregada de dur-ho a terme i una posterior avaluació de les accions dutes a

terme per part de tot el centre.


