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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Jaume Balmes 
 
Passeig Escoles, 7 
43570 Santa Bàrbara 
Tel/fax.  977 718029 
e3003008@ xtec.net 

 
 

Resolució del director del centre educatiu Escola Jaume Balmes, de Santa Bàrbara, 
per la qual aprova la programació general anual de centre. 
 
Com a director del centre Escola Jaume Balmes, de Santa Bàrbara, i en aplicació de les 
competències que estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, de 
Educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la 
qualitat educativa, d’acord amb la Resolució de 23 de juny de 2016, per la qual s’aproven 
els documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2017-2018, i d’acord 
amb el parer del consell escolar del centre, segons consta a l’acta de la sessió de data        
d’octubre de 2018. 
 
RESOLC: 

 
1. Aprovar la Memòria general anual de centre, que s’adjunta a l’annex d’aquesta 

resolució, del curs 2018-2019. 
 

2. Comunicar aquesta resolució al consell escolar del centre i donar-la a conèixer a tota 
la comunitat educativa. Així mateix, aquesta programació serà entregada a 
l’Administració educativa. 
 
 
 

Santa Bàrbara,  18   d’octubre de 2019 
 
 
El director 
 
 
 
 
 
 
Alfred Paredes Poy 
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3. ELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS  A AVALUAR 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 1.   
Millorar els resultats educatius del nostre alumnat en l’àrea de llengua 
anglesa. 

ESTRATÈGIA 
1.1. Implementació del projecte GEP  

OBJECTIU ESTRATÈGIC 2.   
Millorar l’atenció de l’alumnat en el context de l’aula ordinària 

ESTRATÈGIES 
2.1.  Establiment d’una línia metodològica en l’àrea de matemàtiques. 
2.2.  Consolidació dels canvis metodològics en el treball cooperatiu. 

OBJECTIU  ESTRATÈGIC 3.  
Millorar l’atenció a la diversitat.  

ESTRATÈGIES 
1. Millora de l’atenció de l’alumnat de NEE. 

2. Millora en l’organització i funcionament d’EE 

OBJECTIU  ESTRATÈGIC 4.  
Millorar l’ús de les noves tecnologies 

ESTRATÈGIES 
4.1. Realització de la programació TAC. 
4.2. Adquisició d’equipament tecnològic  
4.3. L’ ús de les noves tecnologies a l’aula 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 5.  
Millorar la imatge del centre.  

ESTRATÈGIES 
5.1. Millora de la comunicació amb les famílies. 
5.2. Potenciació de la pàgina web 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 6.  
Millorar la cohesió social (equitat) 

ESTRATÈGIES 
6.1. Facilitar la participació de les famílies en les sortides i activitats escolars 
6.2. Participació en el programa escolar de fruites i hortalisses 
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4. AVALUACIÓ DELS  0BJECTIUS ESTRATÈGICS.  

 

 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Nº 1 INDICADOR VALOR DE REFERÈNCIA ÍNDEX DE MILLORA 

MILLORAR ELS RESULTATS 

EDUCATIUS DEL NOSTRE 

ALUMNAT EN L’ÀREA DE 

LLENGUA ANGLESA 

 

Percentatge d’aprovats en les proves de CB de 6è en l’àrea de 

Llengua anglesa 

Curs 15/16,16/17,17/18 la 

mitjana d’assoliment és del 

83’6% Manteniment i/o superació 

d’aquesta mitjana 

 

Percentatge d’aprovats en els resultats de final de cicle de 6è en 

l’àrea de llengua anglesa 

 

Percentatge d’aprovats en els resultats de final de cicle de  2n i 4t, 

en l’àrea de llengua anglesa. 

 

VALORACIÓ El 88,3% de l’alumnat de final de cicles ( 2n, 4t i 6è) ha aprovat la llengua anglesa, superant així la mitjana d’assoliment dels últims tres cursos, que era del 
83.6%. 
 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Nº 2 INDICADOR VALOR DE REFERÈNCIA ÍNDEX DE MILLORA 

MILLORAR L’ATENCIÓ 
DE L’ALUMNAT EN EL 
CONTEXT DE L’AULA 
ORDINÀRIA 

Fer 3 tallers de matemàtiques manipulatives al llarg del curs 
 
 
Fer com a mínim una activitat trimestral de treball cooperatiu més 
enllà de l’hora inclusiva 

 Sí 

VALORACIÓ. S’han fet els tallers de matemàtiques al llarg del curs. S’han fet activitats cooperatives més enllà de l’hora d’inclusiva en motiu dels APS, tallers de 
matemàtiques ... 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Nº3 INDICADOR VALOR DE REFERÈNCIA ÍNDEX DE MILLORA 

MILLORAR L’ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 

Implementació del document  Pla d’atenció a la diversitat.  SI 

VALORACIÓ. S’han  implementat els documents del pla d’atenció a la diversitat. S’ha canviat el document de traspàs de l’alumnat a Inst. i s’ha unificat amb les ZER 

BJECTIU ESTRATÈGIC Nº4 INDICADOR VALOR DE REFERÈNCIA ÍNDEX DE MILLORA 

MILLORAR L’ ÚS DE LES 
NOVES TECNOLOGIES. 

Ús de les eines informàtiques a les aules (carro i netbooks) 
Un mestre per cicle com a mínim 
trimestral 

 

VALORACIÓ. Ha hagut un ús intensiu del carro i dels netbooks.  
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OBJECTIU ESTRATÈGIC Nº 5 INDICADOR VALOR DE REFERÈNCIA ÍNDEX DE MILLORA 

MILLORAR LA IMATGE DEL 
CENTRE. 

Percentatge de famílies que participen en el wassap de difusió  90% 

 
VALORACIÓ Totes les famílies participen del wassap de difusió. Estem al 100% 

 
 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Nº6 INDICADOR VALOR DE REFERÈNCIA ÍNDEX DE MILLORA 

MILLORAR LA COHESIÓ 
SOCIAL 

(EQUITAT) 

Nombre d’alumnes que participen a les excursions Curs 2017/18 el 82% va a les 
excursions 

+ 8%  

VALORACIÓ. Hem superat les expectatives. Veure document de valoració. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memòria de la PGAC. 2018-2019           Escola Jaume Balmes 
 

 

6 
 

5. AVALUACIÓ DE LES ESTRATÈGIES I LES SEVES ACTUACION.  

 

I OBJECTIU Nº1 

MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS DEL NOSTRE ALUMNAT EN L’ÀREA DE LLENGUA ANGLESA 

ESTRATÈGIES1.1 :  Establiment d’una línia metodològica 

ACTUACIONS  INDICADOR ÍNDEX  

1.1.1 Diagnosi acurada dels resultats 
acadèmics interns de 2n,4t i 6è per 
dimensions. 

GA Diagnosi realitzada a final de curs  SI 

Falta diagnosi dels resultats de cb i la seva 

comparació amb  els resultats d’altres anys. 

Pendent setembre. 

QE 
Extracció de conclusions i propostes de millora de la 
diagnosi 

 SI 

S’ha superat l’objectiu que ens vam proposar. 

El % d’alumnat que ha aprovat és superior a la 

mitjana dels altres anys.  

1.1.2 Diagnosi acurada dels resultats 
acadèmics externs per dimensions. 

GA Diagnosi realitzada a final de curs  SI  

QE 
Extracció de conclusions i propostes de millora de la 
diagnosi 

 SI Els resultats de les CB han estat satisfactoris. 

1.1.5 Intercanvi de bones pràctiques a 
partir de la implementació competencial.. 

GA Reunió d’intercanvi de bones pràctiques realitzada  Sí Hi ha poc intercanvi de bones pràctiques 

QE 
Grau d’aprofitament del claustre pel que fa a la reunió 
de bones pràctiques 

70%-80% 
satisfet90
% satisfet 

 

ESTRATÈGIA 1.2.- Establiment de canvis organitzatius i de gestió 

1.2.1. Dotació d’una hora setmanal de 
coordinació mestres de llengua anglesa  

GA Dotació horària realitzada SI  

QE Document d’acords elaborats SI  

1.2.2. Formació projecte d’innovació 
Generació plurilingüe 

GA Dotació horària realitzada SI  

QE Assistència a la formació 
80%-
100% 

Ja tenim el primer any del GEP. El curs que ve 
continuarem amb el segon. 

1.2.3. Creació d’un grup de treball de 
llengua anglesa 

GA Dotació horària realitzada SI  

QE Grau de satisfacció de l’aprofitament del grup de treball 
90-100% 
satisfets 

L’aprofitament ha sigut al màxim. De cara el 
curs que ve aniria bé tenir alguna hora més de 
coordinació a la setmana. 

1.2.4. Creació de l’espai de difusió del 
GEP a la pàgina Web del centre 

GA Creació de l’espai de difusió realitzada SI  

QE Nombre d’actuacions de l’espai 

1 
actuació 
bimensua
l 
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ESTRATÈGIA1.3.- Incorporació de l’ús de la llengua anglesa en una àrea no lingüística 

1.3.1. Incorporació al Projecte Generació 
Plurilingüe 

GA Incorporació realitzada   

QE Grau de satisfacció del professorat   

1.3.2. Introducció de la llengua anglesa 
en l’àrea de plàstica 

GA Dotació horària realitzada 
 
SI  

QE Sessions realitzades SI  1h a CI i 1’5h a CM i CS, a la setmana. 

 
ESTRATÈGIA 1.4.- Disseny i implementació del Pla d’Acció GEP 

1.4.1. Redacció d’objectius generals i 
específics del projecte GEP del centre: 
matèries, hores, cursos, mestres 
implicats, resultats esperat ... 
 

GA Redacció realitzada si 

La memòria està en procés de formació. De 
cara el curs que ve hi haurà canvis pel que fa 
al professorat que farà el curs. Per tant, hi 
haurà canvis en l’assignació de rols i tasques. 
Al setembre-octubre del cus que ve quedarem 
en la coordinadora de la formació. 

QE Validació per part del formador dels objectius SI  

1.4.2. Redacció d’estratègies per al 
seguiment del projecte: recull d’acords 
presos pel grup impulsor... 

GA Recull d’acords realitzats SI  

QE Validació per part del formador SI  

1.4.3. Establiment de mecanismes per a 
l’avaluació dels resultats del projecte i de 
l’impacte de l’acció. 

GA Mecanismes d’avaluació realitzats SI 

Els estem preparant. Els acordarem i 
demanarem el vist-i-plau a la coordinadora de 
la formació. Tot a l’inici del curs que ve. 
 

QE Validació per part del formador SI 

 
 
 

 

OBJECTIU Nº2 MILLORAR L’ATENCIÓ DE L’ALUMNAT EN EL CONTEXT DE L’AULA ORDINÀRIA 

ESTRATÈGIA  2.1.  Establiment d’una línia metodològica en l’àrea de matemàtiques  

ACTUACIONS  INDICADOR ÍNDEX  

2.1.1. Formar al professorat en el treball 

d’una metodologia matemàtica 

manipulativa. 

 

 
GA Assistència del professorat 80% S’ha fet la formació 

QE Grau de satisfacció del professorat amb 

la formació rebuda 
80% Va haver-hi una gran assistència i participació 
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2.1.2. Acords escola de com treballar les 

matemàtiques i els tallers 

GA 
Acords  presos si Es van planificar els diferents tallers 

QE 
Grau de satisfacció dels acords presos. si  

2.1.3.  Dotació d’una hora setmanal de 
coordinació entre els mestres implicats 
 

GA 
Dotació horària realitzada Si  

QE Grau de satisfacció del professorat amb 

la coordinació 

90%-100% 

satisfets 
 

2.1.4.  Creació del grup de treball 
matemàtic 

GA 
Grup creat Si  

QE 
Documents dels acords acordats Si  

2.1.5.Implementar els tallers de 
matemàtiques manipulatives 
 

GA 
Realització dels tallers Sí  

QE 

Grau de satisfacció de l’alumnat 

90%-100% 

satisfets 
S’ha fet una enquesta a l’alumnat. Majoritàriament han 

indicat que els han agradat, que han après i que volen que 

es tornin a fer. (veure annexe resultats enquesta) 

Es proposa seguir fent tallers el proper curs amb les 

característiques següents: Es partiran de les propostes de 

taller del llibre (currículum), seran tallers amb el contingut de 

1r, 3r i 5è, o sigui contingut nou per a aquest alumnat i 

contingut de consolidació pels demés. Uns aprenen i els 

altres consoliden. 

ESTRATÈGIA 2.2. Consolidació dels canvis metodològics en el treball cooperatiu a les aules 

ACTUACIONS  INDICADOR ÍNDEX  

2.2.1.  Dotació d’una hora setmanal de 
coordinació entre els mestres implicats 

 
GA 

 
Dotació horària realitzada 

SÍ  

QE Acords portats a terme. SI  

2.2.2. Formació reflexiva sobre el treball 
cooperatiu 

GA Dotació horària realitzada   

QE Assistència a la formació 90%-100% 

assistència 
 

2.2.3.  Creació del grup de treball “grup GA Dotació horària realitzada SI  
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pedagògic” QE Documents de treball elaborat SI  

2.2.4 Implementar en les aules el treball 
cooperatiu més enllà de l’hora 
cooperativa 

GA Sessions curriculars treballades cooperativament SI  

QE 
Recull d’evidències 

+10 

evidèncie

s 

Els APS, tallers de mates... 

 

OBJECTIU Nº3 MILLORAR L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

ESTRATÈGIA 3.1 :   Millora de l’atenció de l’alumnat de NEE. 

ACTUACIONS  INDICADOR ÍNDEX  

3.1.1 Actualitzar, elaborar i avaluar els Pis 

entre el mestre d’EE i els tutors 

GA 

Nombre de Pis que s’han elaborat. 

100% 

dels 

acordats 

cada 

trimestre 

S’han fet i s’han realitzats aquells PIS que 

s’han considerat necessaris. 

QE 

Nombre de Pis que s’han revisat i actualitzat 

100% 

dels 

acordats 

cada 

trimestre 

 

3.1.2 Fer el seguiment de l’avaluació dels 

Pis dins de la CAD. 

GA Nombre de sessions de la CAD dedicades al seguiment 
de l’avaluació dels Pis. 

6 

sessions 

anuals 

S’han fet menys reunions. 

QE Grau de satisfacció dels mestres de la sessió 

d’avaluació. 

80% molt 

satisfet 
 

ESTRATÈGIA 3.2 :   Millora en l’organització i funcionament d’EE 

ACTUACIONS  INDICADOR ÍNDEX  

3.2.1 Realització d’una reunió de 

coordinació setmanal entre els 

mestres d’EE, EAP (mensual amb 

direcció). 

 

GA Reunions realitzades SÍ  

 
QE 

Grau de satisfacció 
80% molt 

satisfet 
 

3.2.2. Difusió i posada en pràctica del 
protocol d’actuació d’Educació 
especial dins el document d’ “Atenció 
a la diversitat” 

GA Protocol activat 
 

SI  

QE 
Grau de satisfacció 

80% molt 

satisfet 
El document d’Atenció a la diversitat es porta a la 

pràctica. 
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OBJECTIU Nº4        MILLORAR L’ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES. 

ESTRATÈGIA 4.1 Realització de la programació TAC  

ACTUACIONS  INDICADOR ÍNDEX  

4.1.1 Portar a terme la programació TAC GA Realització de la programació SÏ  

QE Acompliment del calendari SÍ  

4.1.2. Assignar una hora setmanal per a poder realitzar-la 

GA Dotació horària SÍ  

QE 
Acords presos SI  

4.1.3 Implicació del claustre en el projecte TAC  

GA Reunions de claustre que es 
parli del projecte TAC 

SÍ  

QE Actes de claustre amb els 
acords  

3 S’ha anat explicant al claustre la proposat TAC. 

ESTRATÈGIA 4.2: Adquisició d’equipament tecnològic. 

ACTUACIONS  INDICADOR ÍNDEX  

4.2.1 Dotar d’un carro per moure i carregar les bateries dels 
ordinadors i comprar netbooks 

GA 
Compra del material informàtic SÏ  

 
QE 

Grau de satisfacció del 
professorat. 

80% 

bastava 

satisfetes 

 

ESTRATÈGIA 4.3: Ús de les noves tecnologies a l’aula. 
 

ACTUACIONS  INDICADOR ÍNDEX  

4.3.Ús del carro i dels ordinadors a les aules 

GA Planificació d’activitats en els 
quals es facin servir diferents 
programes informàtics 

Setmanal
ment 

 

QE    

4.3.2 Activitats, àrees...on s’utilitzan el carro amb els netbooks   SI FER 
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OBJECTIU Nº5 MILLORAR LA IMATGE DEL CENTRE. 

ESTRATÈGIA 5.1: Millora de la comunicació amb les famílies. 

ACTUACIONS  INDICADOR ÍNDEX  

5.1.1 Enviament per wassap de totes les 
comunicacions del centre. 

GA 
Nombre de famílies que ens han donat el seu telèfon 

100% de 

zona 
Tothom 

 
QE 

Grau de satisfacció de les famílies que han rebut les 
comunicacions per wassap 

80% de 

família 

satisfetes 

Cap queixa 

ESTRATÈGIA 5.2.: Potenciació de la pàgina web 

ACTUACIONS  INDICADOR ÍNDEX  

5.2.1.  Adequar la pàgina web al nou model 
corporatiu Nodes. 

GA Grau d’acompliment del calendari. Sï Pendent 

 
QE 

Grau de satisfacció del grup de treball 80%  

4.4.2 Difondre la pròpia pàgina web. 

GA Publicitat de la nova pàgina web. Sï Pendent 

QE Augment de visites a la pàgina web. 200-300   

OBJECTIU Nº6 MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL. 

ESTRATÈGIA 6.1. Facilitar la participació de les famílies en les sortides i activitats escolars 

ACTUACIONS  INDICADOR ÍNDEX  

6.1.1.Realitzar una reunió amb les famílies 
d’origen estranger per explicar la importància de 
les sortides 

GA 
Realització de la reunió SI  

QE Millora en el nombre d’alumnes que van d’excursió + 8%  

6.1.2.Ampliar els terminis de pagament de 
sortides fins el desembre 

GA Data posada SI  

QE Nombre de famílies que s’apunten en aquesta data + 8% 
 

ESTRATÈGIA 6.2. Participació en el programa  escolar de fruites i hortalisses 

ACTUACIONS  INDICADOR ÍNDEX  

6.2.1. Informar amb antelació a les famílies de la 
fruita que es repartirà 

GA Documents enviats Sï  

QE Grau de satisfacció de les famílies 80%  

6.2.3. Facilitar a l’alumnat l’accés a la fruita i 
hortalisses 

GA Entrega a l’hora dels pati de la fruita i hortalisses Sï  

QE 
Grau de participació de l’alumnat amb el consum de fruita 

80% 
menja 
fruita 

 

GA: Grau d’acompliment de l’activitat  QE: Qualitat de la realització de l’activitat 
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6  MEMÒRIA DE LES COMISSIONS I DELS GRUPS DE TREBALL. 

Es funcionarà simultàniament amb grups de treball i en comissions. En funció dels 

objectius aprovats en el PGC es prioritzarà el treball de les comissions o dels grups de 

treball, ja que aquests són fonamentals per a facilitar la participació dels mestres en la 

presa de decisions dins el camp organitzatiu, pedagògic i metodològic. 

COMISSIONS 

Tindran la funció d’aconseguir els objectius marcats en el nostre PGC. Un cop aconseguits 

aquests objectius, es dissoldran. Poden estar representats tots els cicles, nivells, etc. 

Aquest curs funcionaran les comissions de la CAD, Comissió Social i la Comissió de 

matemàtiques. Aquesta última, la seva funció serà crear els materials per a poder 

desenvolupar els tallers de matemàtiques manipulatives que es realitzaran intercicles 

aquest curs. El dia de la setmana per trobar-se serà en caràcter general els dimecres. Hi 

participen tots els tutors de Primària 

GRUPS DE TREBALL 

Tindran una durada anual i es reuniran de forma periòdica. Aquests curs són els grups de: 

Festes, TIC i Pedagògic. El dia de trobada serà en caràcter general els dimarts. En aquests 

grups de treball hi haurà com a mínim un representant de cada cicle 

 

 

6.1. GRUP DE TREBALL D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: CAD 

 

OBJECTIUS PRIORITARIS DE 

LA  CAD 

FET COMENTARIS 

1. Portar a terme el Pla General 

Anual de Centre en referència a 

l’atenció a la diversitat:  

SI  

Aplicar les noves orientacions 

d’atenció a la diversitat en 

especial a l’alumnat amb PI. 

SI Donant a conèixer les diferents tipues de 

mesures del Decret 150/2017, de 17 d’octubre, 

de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc 

d’un sistema educatiu inclusiu. 

TASQUES A DESENVOLUPAR 

PER LA CAD 

FET COMENTARIS 

Donar coneixement de la 

priorització i seguiment de 

l’alumnat atès per EE. 

SI Acordant els objectius i la metodologia que 

s´ha prioritzat per aquest alumnat. 

Col·laborar amb la comissió 

d’avaluació per valorar si 

l’alumnat que no assoleixi els 

objectius del cicle ha de 

romandre o no un any més en el 

cicle. 

SI Si, seguint les directrius del pla d´atenció a la 

diversitat i comentat el cas a la CAD. 
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Orientar els tutors, a demanda 

d’aquests, per atendre la 

diversitat dins l’aula. 

SI Donant recursos metodològics, materials, 

pautes d´intervenció... 

Informació per part dels 

membres de la plenària 

(coordinadores de cicle…) de 

l’alumnat de risc social així com 

devolució dels casos que ja 

estan derivats de la seva 

evolució per part d’Educació 

Especial.  

SI A les graelles emplenades pels tutors que 

tenen alumnes amb seguiment social. Aquest 

any s´han fet dos demandes socials a l´EAP.  

Decidir quin és l’alumnat que 

necessita reeducació i 

logopèdia. Informar a les 

famílies. 

SI Si. Emplenant protocols CREDA. 

Distribució horària del personal 

de suport (vetlladores…). 

NO Ho fa l´equip directiu. 

Informar quin alumne ha de tenir 

un Pla Individualitzat. 

SI Juntament amb la CAD. 

Seguiment de les demandes a 

avaluar amb data i 

documentació de demanda i les 

devolucions fetes. 

SI Fent una llista d`ordre priorització de l´alumnat 

amb demanda. Una vegada feta la valoració 

s´informa als tutors dels resultats i es lliura 

informe de l´EAP. 

Aquelles tasques que siguin 

necessàries implementar al llarg 

del curs. 

SI Substitucions 

Altres tasques 

desenvolupades 

 

 El que ha estat necessari 

Propostes proper curs  Millor coordinació entre EAP-MEE-EQUIP 

DIRECTIU a l´hora establerta a l´horari. 

 

 

 

6.2. GRUP DE TREBALL DE TAC. 

 

OBJECTIUS FET 

S/N 

COMENTARIS 

Concreció i distribució d’activitats 
Tic a realitzar a l’aula al llarg de tot 
el curs 

SI 
Si que hem realitzat la distribució però ens falta concretar les 
activitats a l’aula d’informàtica, ja que no hem tingut temps 
de finalitzar-ho perquè ens han faltat sessions per dur-ho a 
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terme. 

Realització de la programació TAC. SI 
Ens falten concretar les activitats que s’iniciaran a Cicle 

Superior. 

Actualització dels blocs dels cicles. SI 

Una setmana després de la realització de cada festa s’ha 
penjat al web i als blocs un recull d’algunes fotos amb la 

seva respectiva informació per comunicar a les famílies les 
activitats festives que realitzem a l’escola. 

Col·laborar amb la millora de la 
pàgina web de l’escola (NODES) 

SI 
Alguns membres del claustre han realitzat el curs telemàtic 
de NODES per a la construcció d’aquest espai de difusió 

virtual per a les famílies.   

Recollir recursos que ens puguin 
ser útils i donar-los a conèixer dins 
l’escola. 

SI 

Utilització del Drive, xerrades informatives del nous avenços 
tecnològics en reunions de claustre, tallers formatius dins de 

la comissió Tac sobre el Class Dojo, Plickers, Kahoot, 
realitat augmentada... 

Altres tasques desenvolupades 

Realització i elaboració del Pla Tac de Centre finalitzat durant el mes de gener del 2019. 

Propostes proper curs 

1) Hem demanat un curs de formació per al curs 2019-2020, Curs competència digital iniciació, al centre de 
l’escola amb l’objectiu d’agafar confiança en les eines informàtiques i també, adquirir-ne de noves per dur a 
terme a l’aula. Els continguts proposats ha treballar són: 

 

A. Eines de Google: Drive, fotos, calendari 1. 

B. Eines de Google: Drive, fotos, calendari 2. 

C. Utilització del Symbaloo. 

D. Google Sites. 

E. Dubtes 

2) Funcionament del Class Dojo per enviar fotos i notificacions d’aula a les famílies. Els membres del grup Tac 
estaran com a especialistes de totes les tutories del seu cicle, per tal de fer-ne un seguiment. 

3) Començar a desenvolupar els punts del Pla Tac de Centre que no s’hagin iniciat en el curs 2018-2019. 

 
4) Iniciació de la Pàgina Web Nodes. 

5) Adquisició de tauletes tàctils, amb protector, per a compartir entre Infantil i cicle Inicial i també, ultraportàtils 
(netbooks) per a cicle mitjà i superior. 

 
6) Crear, si és possible, una nova aula d’informàtica a la biblioteca del centre per aprofitar la dotació que vam 

rebre de l’smartcentre. 

 

 

6.3. GRUP DE TREBALL “PEDAGÒGIC”. 

OBJECTIUS FET 

S/N 

COMENTARI 

Buscar i difondre  diferents experiències 

reeixides de treball inclusiu (cooperatiu, 

 

 
S 
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interactiu...)  

 

Programar activitats de caire inclusiu 

(coeducació, bulling...). 

S 

 
S 

Hem treballat la coeducació, grups 

interactius, APPS, Fer 

Recollir les experiències inclusives 

realitzades a les aules. 

S 

 
S 

 

En graelles penjades a la P 

Col·laborar i impulsar la planificació 

curricular: concretar dimensions de les 

diferents àrees, el aprendre a aprendre, 

les competències transversals etc... 

 

 
N 

 

No ha donat temps 

 

 

 

Altres tasques desenvolupades 

S’ha portat a la pràctica un projecte d’emprenedoria a 5è, el FER. Es valora molt positivament pel 

nivell i el cicle proposa fer-lo un altre curs i tornar-lo  valorar. 

Propostes proper curs 

 APPS dins horari ordinari. El nivell ho planifica i s‘utilitzen les hores que siguin necessàries per 

desenvolupar-lo afectant a totes les àrees si és necessari. 

 Mantenir l’hora inclusiva  per desenvolupar el currículum de llengua catalana (gramàtica, 

ortografia...). Hi haurà 2 mestres a l’aula. 

 Qui vulgui implementar grups interactius es permetrà que pugui comptar amb l’ajut de 

pares/mares com a tercer element dins aula. 

 S’implementa el FER un cop més a 5è. Hi participarà el tutor/a amb la col·laboració de la 

Desiré, a final de curs es valorarà si queda implementat al centre, a quin curs o si es descarta i 

es busca un altre projecte. 

 

 

6.4. GRUP DE TREBALL DEL GEP 

OBJECTIUS FET 

S/N 

COMENTARI 

Augmentar la competència lingüística en 
llengua estrangera de l’alumnat. 

si El 88,3% de l’alumnat de final de cicles ( 
2n, 4t i 6è) ha aprovat la llengua anglesa, 
superant així la mitjana d’assoliment dels 
últims tres cursos, que era del 83.6%. 

Contribuir al desenvolupament 
competencial de l’alumnat 

si Entenem que hem millorat la seva 
competència comunicativa en llengua 
estrangera, desenvolupant competències 
clau per al segle XXI, bàsiques , del 
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pensament i personals, fomentat el treball 
cooperatiu. 

Desplegar i consolidar un projecte 
lingüístic plurilingüe al centre. 

si Hem implementat el programa GEP a 
l’escola, impartint l’àrea de plàstica en 
llengua anglesa a tota l’escola. 

Altres tasques  desenvolupades   

Propostes proper curs 

Continuar amb el programa GEP i dotació dins l’horari d’una hora setmanal com a mínim per a 
la coordinació de les mestres implicades i l’establiment d’acords i metodologies emprades. 

 
6.5. GRUP DE TREBALL DE FESTES. 

OBJECTIUS FET

S/N 

 

Realització d’una programació anual de 

les festes a celebrar. 

S  

Concretar en cada festa: les 

característiques pròpies, actuacions 

concretes .... 

S  

Organitzar amb la col·laboració del 

claustre i ED les festes respectives. 

S  

Impulsar la celebració d’unes jornades 

culturals al voltant de Sant Jordi. 

S  

Preveure la participació de les famílies en 

cada esdeveniment amb la participació de 

l’AMPA i ED. 

S  

 Altres tasques a desenvolupar 

Distribuir per cicles les decoracions de l’escola i espais comuns  

Propostes proper curs 

Continuar la setmana cultural amb tallers Inter cicles.  

Fer tallers  la setmana de Sant Jordi, sinó hi ha cap proposta més els faríem un altre cop de 

ciències. 

Consultar a l’alumnat  si aplacem pel proper curs  la temàtica de super herois i heroïnes pel 

carnaval  i fem coincidir la temàtica de l´any de les Olimpíades amb la temàtica de carnaval.. 

Es pot fer coincidir la temàtica de carnaval (Olimpíades) amb  la setmana cultural (tallers). 

Fer una “macro exposició” de la temàtica (Olimpíades) 

A la festa de fi de curs, plantejar com encabim  les actuacions artístiques, tot i celebrant la 

festa de comiat de l’alumnat de sisè. 
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7. VALORACIÓ SOBRE PARTICIPACIÓ ALUMNAT A LES SORTIDES 

 

 Farem anualment dues sortides en autocar. El cobrament es farà conjuntament. El preu serà de 

40€ per als socis de l’AMPA i 43€ no socis (AMPA subvenciona 3€) Aquest fet no implica que 

se’n puguin fer d’altres,  però  haurien de ser gratuïtes. 

 Anirem tota l’escola a veure una obra de teatre en llengua anglesa a l’Smart Centre, el cost 

serà de 7€ 

 L’activitat de teatre es farà al marge de les dues sortides abans esmentades. Les famílies 

podran fer el pagament conjuntament amb les altres sortides o només fer aquest pagament i 

anar únicament al teatre d’anglès. Si s’elegeix fer només aquest pagament, el cobrament del 

teatre anirà a càrrec del professorat. Es podrà pagar conjuntament totes les sortides. 

 

El pagament el farem al setembre  amb la compra dels llibres i se’n fa càrrec l’AMPA. 

Aquelles famílies que no  ho facin en aquest període es donarà de termini fins al desembre. Es parlarà 

en cadascuna d’elles i s’intentarà convèncer de la importància curricular de les sortides (no totes les 

famílies en són conscients, especialment les d’origen estranger) i en cas de ser problemes econòmics 

revisarem la seva situació d’ajuts i la possibilitat de fer pagaments a terminis.   

Quan una família hagi fet el pagament de les sortides i no hagi pogut anar-hi per motius justificats, 

malaltia, etc, un cop s’hagin fet totes, se li retornarà la part de despesa no realitzada en la sortida. 

Si un cop realitzades les sortides quedés un romanent de diners, aquest es retornaria a l’alumnat 

mitjançant la compra d’un gelat a l’excursió o bé subvencionant l’esmorzar de final de curs. 

  
SORTIDES TEATRE 

 

Nº 
ALUMNES Van No van % Van No van  % 

INFANTIL 84 82 2 98% 83 1 99% 

INICIAL 64 64 0 100% 64 0 100% 

TOTAL C. 
MITJÀ 74 67 7 91% 70 4 95% 

TOTAL C. 
SUPERIOR 80 77 3 96% 80 0 100% 

ESCOLA 302 290   96% 297   98% 
 

 

8. VALORACIÓ SOBRE FESTES, SORTIDES  I CELEBRACIONS ESCOLARS 

Sortides i activitats desenvolupades al centre de caire excepcional 

NIVELL DATA ACTIVITAT LLOC Valor 
(1-4) 

OBSERVACIONS PROPOSTES 
DE MILLORA 

E. Inf. 
P4 

01/10/18 
Sortida a recollir 
fruits de la tardor 

Rodalies 
escola 

4 
Portar bosses i 
cistelles per a 

recollir i classificar 

Se podrien 
aprofitar més 
tots els camps 
que tenim al 

voltant de 
l’escola. 
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E.Inf.  
P3 

11/10/18 
Xafem les 

fulletes 
Rodalies de 

l’escola. 
4 

Portar bosses i 
cistelles per a 

recollir i classificar 

Es poden 
observar des de 
fora els animals 

d’una de les 
cases del 

recorregut. 

E. Inf. 
P5 

18/10/18 
Recollida llibres 

del projecte. 
Biblioteca 

Santa Bàrbara 
4 

Portar bosses per 
carregar llibres. 

Es pot avisar a 
Amaya que 

prepari el vestit 
de la iaia 

Carmeta i ens 
conti un conte 
dels que ens 
emportem. 

E. 
Infantil 

P4 
13/11/18 

Visita a la 
cooperativa 
Agrícola del 

Camp 

Cooperativa 
Agrícola del 

Camp 
4 

Agrair l’atenció 
rebuda per part de 

les persones 
encarregades de la 

cooperativa. 

Fer la sortida pel 
matí, ja que a la 
tarda queda una 

mica just. 

E. Inf. 
P3 

14/11/18 
Visita a l’olivera 

(Fira de l’oli) 

Olivera Plaça 
del Mossèn i 

Jubilats 
3 

Agafar cistells per 
plegar olives. 

Mirar alguna 
olivera que 
tingui més 

olives, aquestes 
no en tenen 

gaires. Observar 
que no hi hagi 
excrements 
animals al 

voltant. 

 
 
 

E. Inf. 
P5 

 
 
 

16/11/18 
Visita del Museu 

de la vida a la 
Plana 

Museu de la 
vida a la Plana 

3 

Baixar carrer de les 
escoles directe a la 
carretera i des de 

allí al museu. 
Esmorzar a fora, al 
parc dels pisos, hi 
ha moltes oliveres. 

Aprofitar per 
plegar-ne i portar 

cistells. 

Aprofitar la visita 
per veure els 

fòssils i demés 
que hi ha al pis 

de dalt 

E. Inf. 
P4 

20/11/18 
Recollida llibres 

del projecte. 
Biblioteca 

Santa Bàrbara 
4 

Portar bosses per 
carregar llibres. 

Es pot avisar a 
Amaya que 

prepari el vestit 
de la iaia 

Carmeta i ens 
conti un conte 
dels que ens 
emportem. 

 
E. Inf. 

P3, P4, 
P5 

 
 
 
 
 

3/12/18 
Anem a buscar el 

Tió 
Rodalies de 

l’escola 
4  

Amagar-lo  en 
un lloc més 

difícil de trobar. 

E. Inf. 
P3, P4, 

P5 
30/01/19 Diada de la Pau Pati de l’escola 3 

Els murs van 
quedar molt 

vistosos. 

Mirar millor 
ubicació per a 

que no caigui el 
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material. 

E. Inf. 
P3, P4, 

P5 
1/05/19 

Festa de 
Carnaval 

Pati de l’escola 4 

Per haver-hi menys 
temps que l’any 

anterior va anar tot 
molt ràpid i 
coordinat. 

Fer cartells i 
decoracions per 
a l’exterior pels 

alumnes. 

E. Inf. 
P3, P4, 

P5 

8/04/19 
10/04/19 

Taller de roses 
de S. Jordi. 

Aules Infantil 4 
Preparar el 

material amb 
antelació 

 

E. Inf. 
P3, P4, 

P5 
11/04/19 

Taller de 
Xocolata Creo. 

Menjador 
escola 

 
3 

Tot junts va ser un 
caos. 

Repartir-ho per 
grup-nivell. 

E. Inf. 
P3, P4, 

P5 
12/04/19 

Visita a la 
biblioteca. 

Biblioteca  4 
Van regalar un 

conte individual.  
 

E. Inf. 
P3, P4, 

P5 
23/04/19 

S. Jordi. Visita  a 
les paradetes i 

esmorzar al Parc. 

Carrer Major i 
Parc. 

3 
Poques paradetes 
de llibres i roses. 

 

E. Inf. 
P3, P4, 

P5 

24/04/19 
26/04/19 

Tallers de ciència 
Bombolles de 

sabó 
Pati 4  

Representació 
gràfica de 

l’experiment. 

E. Inf. 
P3, P4, 

P5 

24/04/19 
26/04/19 

Tallers de ciència 
Enfonsa i sura 

   
Representació 

gràfica de 
l’experiment. 

E. Inf. 
P3, P4, 

P5 

24/04/19 
26/04/19 

Tallers de ciència 
Molinet 

    

E. Inf. 
P3, P4, 

P5 

24/04/19 
26/04/19 

Tallers de ciència 
Sorra màgica 

   
Representació 

gràfica de 
l’experiment. 

E. Inf. 
P3, P4, 

P5 

24/04/19 
26/04/19 

Tallers de ciència 
Neu màgica 

   
Representació 

gràfica de 
l’experiment. 

E. Inf. 
P3, P4, 

P5 

24/04/19 
26/04/19 

Tallers de ciència 
Sorpreses de 

colors 
   

Representació 
gràfica de 

l’experiment. 

E. Inf. 
P3, P4, 

P5 
24/04/19 Gimcana S. Jordi Pati 4  

Va fallar 
l’altaveu, 

comprovar el 
pen drive. 

E. Inf. 
P3, P4, 

P5 
25/04/19 

Teatre Anglès 
 

Infocentre 4 Ràpids i clars. 

Passar les 
cançons a 

infantil per poder 
practicar-les 

abans. 

E. Inf. 
P3, P4, 

P5 

25/04/19 
26/04/19 

Taller plantes 
aromàtiques. Els 

Ports 
Aula de llums 3 

Dens de contingut 
per a P4 

 

E. Inf. 
P3, P4, 

P5 

25/04/19 
 

Xerrada 
Engrescats 

Sala Múltiple 4  

Puntualitat. 
Anar per cursos 
per no estressar 

els animals. 

E. Inf. 
P3, P4, 

P5 

25/04/19 
26/04/19 

Plantada a l’hort 
de l’escola 

Pati  4  

Fer-la amb 
anterioritat per 
veure diferents 

hortalisses. 

E. Inf. 
P3, P4, 

 
26/04/19 

Taller dansa 
oriental 

Sala múltiple 4  
Puntualitat. 
Establir una 
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P5 mena d’obsequi. 

E. Inf. 
P3, P4, 

P5 

25/04/19 
26/04/19 

Sortida 
Conservatori, 
mercat, parc 
Municipal. 

Tortosa 4  
Pensar alguna 
activitat per a la 

tarda. 

P4  
22/12/18 
6/02/19 
13/06/19 

Visita a l’ametller 
Voltants de 

l’escola 
4 

Agafar mostres per 
tenir-les a la classe 

Portar bosses 
per recollir fruits. 

P3 20/05/19 
Sortida a veure 
nius d’orenetes 

Voltants de 
l’escola 

 
4  

Fer-la a primera 
hora perquè 

amb la calor no 
surten. 

P3 22/05/19 
Sortida a veure 

les cabretes 

Masia del 
costat de 
l’escola 

4  

Preguntar a 
l’amo de la 

masia si ens 
obriria per 

veure-les millor. 

E. Inf. 27/05/19 
Sortida a 

Deltaventur. 
Sant Jaume 4  

Inflable foradat, 
amb perill.  

C.I 4/02/19 
Publicitat a les 
classes de Aps 

iaios 

Aules de 
l’escola 

4   

C.I 6/02/19 Visita a correus 
Dependències 

de correus 
4   

C.I 12/02/19 

Trobada 
d’intercanvi amb 

els iaios i 
Membres de jota 

Aules de 2n i 
E.E 

4 
Aula E.E, té poca 

ventilació. 
Canvi d’aula. 

C.I 14/02/19 

Trobada 
d’intercanvi amb 

els iaios i 
Membres de jota 

Aules de 2n i 
E.E 

4 
Aula E.E, té poca 

ventilació. 
Canvi d’aula. 

C.I 19/02/19 
Visita a la ràdio 
per explicar Aps 

iaios 

Dependències 
de la ràdio i 

sala de plens 
4   

C.I 19/02/19 

Cloenda de Aps 
iaios. 

Ballada de balls 
diferents i 
berenar. 

Sala múltiple  4   

C.I 26/02/19 

Excursió: teatre, 
museu, parc 

Xiribecs, Ullals 
de Baltasar 

Amposta 4 

La sala de terrissa 
del museu s’ha de 
visitar només de 3 
o 3 alumnes degut 

a la seva 
importància  i amb 
tota la classe junta 
no es pot garantir 

la seguretat de 
conservació de les 

peces. 

Pensar altres 
llocs de visitar 

C.I 20/03 Taller nutrixef Aula de 2n 4   

C.I 25/03 
Visita al 

supermercat. 
Projecte l’ovella 

Santa Bàrbara 4   

C.I 28/03 
Taller amb els 

pares. 
Projecte ovella 

Aules de 2n 4   
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C.I 2903 
Entrevista a un 

pastor 
poble 4   

C.I 4/04 
Taller pares. 

Projecte ovella 
Aules de 2n 4   

C.I 
23/04 
matí 

Diada Sant 
Jordi:escoltar 

poesia ala plaça 

Plaça de 
l’església 

3 

Només ens vam 
quedar l’estona 

que van llegir els 
alumnes de 6è 

Va ser psitiu 

C.I 
23/04 
tarda 

Celebració 
Certamen Sant 

Jordi 
Pati de l’escola 3 

Tot i fent-ho només 
una classe per 

nivell valorem que 
encara resulta llarg 

 

C.I 
24/04 
matí 

Tallers ciència aula 4 
Molt profitós els 

alumnes van estar 
molt motivats 

 

C.I 
24/04 
tarda 

1r. Copate 
2n. Visita 

Ajuntament 

Aula 
poble 

4   

C.I 
25/04 
Matí 

 
Teatre anglès Infocentre 4 

Encertat  i 
entenedor 

 

C.I 
25/04 

 
tarda 

1r.Mossos: 
mobilitat 

2n Copate 
 

 
Sala múltiple 

aula 
4   

C.I 
26/04 
matí 

Taller ciència aula 4 
Encertat i 
motivador 

 

C.I 
26/04 
tarda 

1r visita a la 
biblioteca 

2n. Mossos: 
mobilitat 

Biblioteca 
poble 

Sala múltiple 
4 Interessant   

C.I 31/05 
Excursió a la 
granja escola 

Can Joan 
Peñíscola 4 

Totes les activitats 
molt adients 

 

C. M. 
15/03 

 
Sortida a Món 

Natura 
Delta de l'Ebre 4 

Les activitat molt 
adequades  i 

divertides 
(especialment els 

va agradar perxar). 

- 

C. M. 
21/03 

(9-10 h) 
 

Sortida a la 
biblioteca 

Xerrada sobre 
les emocions. 

Santa Bàrbara 4 Molt interessant. - 

C.M. 3r 
11/03 
(matí) 

Sortida a visitar 
les oliveres 
mil.lenàries 

Santa Bàrbara 4 

Tot bé. 
Aquesta sortida 
s'inclou dins del 

projecte del poble. 

Tenir en compte 
de que vingui 
una persona 

que conegui el 
lloc per 

acompanyar. 

C.M. 3r 
12/3 
(15-

16'30h) 

Visita  a la 
biblioteca: 

funcionament. 
 

Santa Bàrbara 4 
Positiva i 

motivadora. 
- 

C.M.  
 
 
 
 

23/4 
(10- 

11'30h) 

Sortida a la plaça 
per escoltar el 

recital de 
poemes de Sant 

Jordi. 

Santa Bàrbara 3 

Massa llarg, llegir 
no- més un poema 

per xiquet i no 
repetir poemes. Al 
final es cansen una 

Millor aquest 
horari perquè 

així no trenca tot 
el matí. 

Millorar la 
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mica. 
Es van portar millor 

els alumnes de 
l'escola que els de  

l'institut. 
Caldria fer-los 
arribar aquesta 

recomanació degut 
a que són l'espill 

dels menuts. 
 
 

megafonia, es 
sentia poc. 
Plantejar si 

només es una 
activitat per als 
alumnes de 6

è
. 

C.M. 
24/4 
(11-

12'30 h) 
Teatre en anglès 

Centre Cultural 
de Santa 
Bàrbara 

4 
Molt bé. 

L'horari ens va 
anar bé. 

- 

C.M. 
3r 

 
 

Xerrada forestals 

Escola Jaume 
Balme 

s 
(aules de 3r ) 

2 

Temps insuficient. 
Va deixar intervenir 

massa als 
xiquets/tes. 

Va quedar molt 
dispers. 

Centrar-se més 
en un tema . 

C.M. 
3r 

 
Xerrada mosssos 
Cibercaputxeta 

Escola Jaume 
Balmes 

(aules de 3r ) 
4 

Xerrada molt bé i 
explicació molt 

interessant. 
 

Aprofitar-ho per 
fer tota la tarda 
envers de 45 

minuts . 
Si les classes no 

són molt 
nombroses fer-
ho pet nivell. 

C.M. 
4t 

 
Xerrada mosssos 
Cibercaputxeta 

Escola Jaume 
Balmes 

(aules de 4t ) 
4 

Xerrada molt bé i 
explicació molt 

interessant. 
 

Aprofitar-ho per 
fer tota la tarda 
envers de 45 

minuts . 
Si les classes no 

són molt 
nombroses fer-
ho pet nivell. 

C.M. 
3r 

 

COPATE 
Confecció d'una 

bossa reciclada a 
partir d'una 
samarreta 

Escola Jaume 
Balmes 

(aules de 3r ) 
4 

En general bé. 
Als alumnes els va 

agradar. 
- 

C.M. 
4t 

 
COPATE 

Taller sobre els 
aliments 

Escola Jaume 
Balmes 

(aules de 4t ) 
2 

Van tindre que 
canviar l’activitat, 

perquè les 
“Energies 

renovables” ja les 
havien fet. 

Als mestres no els 
va agradar 
l’activitat. 

Davant la 
mateixa activitat 

escollir la 
Diputació, ho 

tenen més ben 
muntat. 

C.M.  

Entrega de 
premis “Concurs 

literari Rogeli 
Farnós” 

 3 

Els de Parvulari ho 
van fer molt llarg i 
van sortir massa 

alumnes. 

Respectar les 
indicacions que es 

van donar als 

Anar alternant la 
ubicació dels 
mestres, els 
dels grups B 

sempre el toca 
cara sol. 

Posar l'escenari 
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altres cursos sobre 
l'acte. 

Recordar que els 
protagonistes han 
de ser els de 6

è
. 

més a prop dels 
alumnes i les 

famílies. 

Sortir només un 
alumne com a 

representació de 
cada curs de 

Parvulari. 

Començar l'acte 
pels alumnes de 

6
è
. 

C.S. 6è 22/01/19 
Xerrada:”Ermites, 

peirons i creus 
de terme” 

Aula de 6è A 
(tots els 

alumnes de 
6è) 

4 

Xerrada a càrrec 
de Màrius Pons. 

A partir d’aquesta 
xerrada els/les 

alumnes de 6è han 
elaborat una 
redacció per 

participar en un 
concurs de la 

“Mancomunitat 
Taula del Sénia” 

 

CS 5è 
 

Nov-18 
Xerrada 

hematòleg sobre 
la sang 

Aula de 5è 
(tots els 

alumnes de 
5è) 

4 

Previament a la 
xerrada l’alumnat 
va fer preguntes i 
se li van passar a 

Xavier Ortín. 

 

CS 5è 
 

 Oct -18 
Xerrada amb dos 
avis d’alumnes 

sobre els bolets. 

Aula de 5è 
(tots els 

alumnes de 
5è) 

4 

Recomanacions 
sobre tipus de 

bolets, com anar 
vestits... 

 

CS Oct-18 
Xerrada amb 

Rachel Martins 
amb anglès. 

Alumnat de 5è 
i 6è per 
classes. 

4 

Conversa en 
anglès sobre el 
poble on viu. 
Preguntes de 

l’alumnat. 

 

CS 26/02/19 

Sortida a Miravet 
i visita a 

l’empresa de 
cítrics Naturebre. 

Castell de 
Miravet i 
Bítem. 

4 

Molt bé la visita a 
l’empresa. Amb 
suc natural de 

taronja i berenar 
per a l’alumnat. 

Valdria la pena 
fer la visita 
general al 

castell. 

CS 23/04/19 
Jornades 
culturals. 

Escola 3  

Massa prop de 
les CCBB de 6è. 

Hagués estat 
millor fer-les la 
setmana prèvia 
a les vacances. 

CS 5è 25/04/19 Sortida biblioteca 
Biblioteca 

Josep Escuder 
4 Molt ben explicada. 

Massa ràpida. 
Només 

disposaven de 
3/4 d’hora per 

grup. 

CS 5è 24/04/19 
COPATE: La 
gestió dels 

residus. 
Aules 5è 3 

Xerrada molt 
interessant. 

La persona que 
va fer la xerrada 
no va connectar 
amb l’alumnat.  

CS 6è 24/04/19 COPATE: Vivim Aules 6è 3 Xerrada molt   
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a la reserva de la 
biosfera 

interessant. 

CS 25/04/19 Tarzan. 
Centre Cultural 

de Santa 
Bàrbara 

4 
Molt bé. 

L'horari ens va 
anar bé 

. 

CS  
10 i 12 
/04/19 

MOSSOS: 
Internet segura. 

Aules del CS 4 
Xerrada molt 
interessant. 

Valdria la pena 
fer-la abans.  

CS  
25 i26 
/04/19 

PINTADA 
MURAL 

Pati escola 4  

Falta temps amb 
l’alumnat de 5è 
per ser grups 
nombrosos. 

CS 07/06/19 
Sortida a 

Tarragona. 
Tarragona 3  

El Museu estava 
en obres i 

s’havia traslladat 
al Tinglado 4. 
No va ser el 

mateix. 

CS 
5 i 6 
/06/19 

Impressió en 3D 
Aula 

d’informàtica i 
classe de 6è A 

0  

Manca 
d’organització 
dels formadors 
Clauers donats 

l’últim dia i a 
última hora. Ni 
tan sols van 

arribar  la meitat 
dels clauers. 

 
 

9. MEMÒRIA TALLERS DE CIÈNCIES.(Setmana  cultural) 
 

CICLE 

NOM DEL 
TALLER I 

BREU 
EXPLICACIÓ 

MATERIAL VALORACIÓ 
PROPOSTES DE 

MILLORA 

Internivell 
infantil 

Dibuixem amb 
llet  

Colorant,llet,palets de les 
orelles, fairy 

Van acabar 
ràpid, es mescla 

tot i s’acaba . 

Es pot fer una 
representació gràfica 

de l’experiment. 

Internivell 
infantil 

Confeccionar 
un molinet per 
comprovar els 

efectes del 
vent 

Paper de xarol, palletes, 
agulla de cap i boleta de 

forexpan 

Vam necessitar 
més temps per 

poder 
experimentar 
millor l’efecte 

del vent 

Donar més temps per 
a aquest  taller. 

Internivell 
infantil 

Sura i 
s’enfonsa 

Tovalloleta, paper de 
cuina, paper d’alumini, 

material de classe (llapis, 
tisores...), elements de la 
natura, galledes i aigua. 

Va ser una 
activitat 

profitosa en 
quan a saber 

perquè no 
havíem de 

llençar la brossa 
al mar 

Fer algun tipus de 
manualitat per 

emportar-se a casa 
per recordar on hem 
de llençar la brossa 

Internivell 
infantil 

Sorra màgica 
Farina, oli de cos i 

colorant alimentari  líquid 

Va funcionar  
Vam descobrir 
que hi ha líquids 
com l´oli, que no 
permeten 
dissolucions. 

Es pot fer una 
representació sobre el 

paper. 
Es pot provar amb 
altres tipus de 
colorants, naturals, 
etc. 
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Internivell 
infantil 

Neu màgica 
Bicarbonat ,suavitzant 

cabell i purpurina 

Es ràpid de fer i 
descobreixen 
que la barreja 
es manté freda 

com la neu. 

Fer-ne més quantitat 
per poder manipular-

ne més 

Internivell 
infantil 

Bombolles de 
sabó 

Fairy, aigua, estris per fer 
bombolles: xarxes, 

raquetes, caça 
papallones... 

Van passar-s’ho 
molt bé, 

aprofitant que 
feia una mica de 

vent, no va 
haver de fer 

falta que 
bufessin molt i 

amb la xarxa de 
pescadors en 

van sortir 
moltíssimes.  

Inventar estris per fer 
bombolles. 

Internivell 
inicial 
(Lluís) 

Xilòfon d’aigua 
Pots de vidre, colorant i 

aigua 

Molt positiu. 
Vam poder 

observar com 
l’aigua pot 

transmetre so. 
També vam 
aconseguir 

diferents sons 
amb recipients 
de vidre iguals 

però amb 
diferents volums 

d’aigua. 

Primer confeccionar 
un xilòfon amb 

ampolles de plàstic i 
observar el què passa. 

Disposar de més 
recipients de vidre per 

poder confeccionar 
més d’un xilòfon al 

mateix temps. 

Internivell 
inicial 
(Neus) 

El penell 

Gots de 
plàstic,plastilina,cartolina, 

palet  de fusta, 
assecador, palleta de 

plàstic 

Vam muntar el 
penell i amb el 
assecador vam 
simular el vent 

en diferents 
direccions. 

Vam fer un model per 
grups de tauletes. Si 

haguéssim disposat de 
més temps en podríem 

haver fet un per 
alumne els va resultar 

molt motivador la 
comprovaciódel 

moviment segons la 
direcció del vent. 

Internivell 
inicial 

(Imma) 

Mescles 
(Pot de la 

calma) 
 

Ampolla petita de plàstic 
,aigua, colorant, purpurina 

Vam comprovar 
les mescles 

homogènies i 
heterogènies. 

Vam observar com el 
colorant es pot 
dissoldre  i la 
purpurina no. 

Una utilitat, quan es 
mou, pot ser com a 

teràpia relaxant. 
 

Internivell 
inicial 

(Alicia) 

Com es forma 
la pluja? 

Aigua 
                Un got  

Una tapa de plàstic  
Microones 

Va anar molt bé 
i els alumnes 

s’ho van passar 
molt bé 

Si hagués tingut un 
fornet hagués anat 
millor l’experiment 

Internivell 
inicial 

(Vanessa) 

Quant pesa un  
globus? 

Globus  
Una perxa 

Aigua 

L’activitat va 
agradar molt als 

alumnes i la 
valoració va ser 

positiva 

Haver estat a una aula 
amb un grifo 

Internivell 
mitjà 

Barregem, i 
què passa? 

Gotets de vidre 
Oli, llet, sucre, cafè, aigua 

Van deduir la 
diferència entre 

Distribuir els tallers de 
manera que no hi hagi 
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(Roser) Estris d’escurar mescla i 
substància pura. 
Van comprovar 

la diferència 
entre mescles 
homogènies i 
heterogènies. 
Van aprendre 

manipulant, fent 
les seves 

comprovacions, 
de manera 

lúdica. 

repeticions. Crec que 
vam fer un taller molt 

semblant a Cicle 
Inicial. 

Internivell 
mitjà 

(Joaquim) 
Canvis d’estat 

Aigua, 
congelador,glaçons,casso

, fornet elèctric, 
allargadora, paper, colors, 

retoladors, llapis, goma 

Van veure els 
canvis d’estat: 
fusió, 
evaporació, 
soldfificació, 
condensació 
 

Tindre l’aigua calenta 
abans 

Internivell 
mitjà 

(Paulo) 
Pluviòmetre 

Ampolles e plàstic, 
tisores, retolador i 

celofana 

Construcció 
d’un pluviòmetre 

amb material 
reciclable. 

Controlar que cada 
alumne tingue una 

ampolla abans d’inici 
el taller. 

Internivell 
mitjà 

(Samuel) 
 

TALLER 
D’INFORMÀTI
CA Què hi ha 

dins d’una 
torre? 

PDI, presentació digital, 
estructura d’ordinadors, 
full amb activitat d’anotar 
les parts d’un ordinador, 

construcció 
d’engranatges...  

L’alumnat va 
observar per 
primer cop 
l’estructura 
interior de 

l’ordinador i els 
va agradar molt. 

Per al pròxim curs, 
dedicar més temps a 
la part pràctica de la 

construcció 
d’engranatges. 

Internivell 
mitjà 

(Gloria) 

Per què les 
fulles de les 
plantes són 

verdes? 

Fulles 
d'espinacs,alcohol,morter 
i mà de morter, colador , 

pot de plàstic, paper 
secant. 

Va funcionar 
molt bé , el 

temps va ser 
suficient , als 
xiquets els va 
agradar i en 
general van 
entendre la 
fotosíntesi. 

Si hi hagués més 
temps es podrien fer  

activitats 
interàrees. 

7  

Internivell 
Superior 
(Montse) 

Estats de la 
matèria. 

(Vídeo,joc 
amb cartes i 
experiments) 

Fogonet, recipients de 
vidre diferents formes, 

olla, glaçons i una 
bufanda. 

Bé 

El primer grup no va 
disposar de temps per 

acabar l’activitat 
perquè l’aula estava 

ocupada i la connexió 
tele-ordinador no va 

funcionar. 

Internivell 
Superior 
(Carlos) 

Manipulació 
de camps 
magnètics. 

Imans de diferents 
mides, sorra, grava, 

metalls, folis... 
Bé 

Vigilar que la potència 
dels imans sigui 
proporcional al pes a 
moure. 

InternivellSuerior 
(Desirée) 

Densitat i 
flotabilitat 

Ampolles de plàstic, oli, 
aigua, objectes de suro, 

de fusta, pedres, 
vegetals, clips... 

Bé 
Afegir més líquids en 
diferents densitats. 

Internivell 
Superior (Josep) 

Circuit elèctric 
Una pila de 

petaca,cable de coure, 
Bé 

Tot i haver-los mostrat 
el material alguns 
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un interruptor, una 
bombeta amb suport i 
una base de cartró. 

alumnes no van portar 
el precís i això, va 

dificultar l’execució del 
taller. 

Internivell 
Superior 

(Verònica) 

Construïm un 
electroimant 

Una pila de petaca, 
cable de coure, un clau 

gran i clips. 

Va funcionar 
bé. A alguns 
alumnes els 
hi  va costar 
treure els fils 
de coure del 

cable. 

S’ha de vigilar amb el 
cable elèctric que 
porten perquè per 

construir l’electroimant 
n’hi ha un (el que a 
dins només porta un 
cable) amb el que 

costa més que funcioni. 

 

 

 

 

10. VALORACIÓ RELACIÓ AMPA/ESCOLA 

En relació a les activitats desenvolupades per l’AMPA 
 

- Reunió quinzenal amb la junta de 

l´AMPA i l´ED. 

- FET - COMENTARIS 

- Informar dels horaris de les 

activitats realitzades per l´AMPA a 

l’escola amb la màxima brevetat. 

- S -  

- Tenir llistats dels alumnes que 

participen a les diferents activitats 

amb les possibles modificacions. 

- S -  

- Programacions de les activitats 

desenvolupades al llarg del curs. 

- S -  

- Quan hi hagi un canvi d’horari , 

festes, etc. a més de la informació 

que es donarà a cada usuari i a la 

direcció del centre, es penjarà una 

nota al taulell de fora i a la pàgina 

web de l’escola. 

- S -  

- L’empresa contractada per a 

realitzar les activitats extraescolar 

haurà de presentar la documentació 

adient així com la programació de 

les activitats a direcció. 

- S -  
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11. ANNEXES 

Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: 1. T'han agradat les activitats i els jocs dels 

tallers de matemàtiques?. Nombre de respostes: 207 respostes. 
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