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APROVAT PEL CONSELL ESCOLAR EL

1

1. Introducció

La memòria que us exposem a continuació és el resultat de la valoració de l’aplicació dels seus
continguts i de la concreció del pla anual del centre del curs 2020-2021 que, a més, està definit
per un projecte de direcció quadriennal (2020-2024), on s’estableixen un seguit d’objectius i
àmbits d’actuació, que han definit en gran part el marc de treball dels plantejaments al
concretar el pla anual..
En la memòria, valorem cada un dels objectius i tasques que ens havíem plantejat inicialment,
a vegades de forma més concreta i numèrica, i en altres en percentatges, però sempre fruit
d’una valoració de tot el personal docent implicat i de l’alumnat.
La memòria representa el punt de valoració del que hem portat a terme i és el moment de fer
balanç i reflexió de la nostra tasca educativa en diferents àmbits. És aquest element que ens
serveix per fer autocrítica, i fer que les nostres reflexions i els nostres errors ens ajudin a fer-ho
millor any rere any.
També constatem que l’escola és un entorn humà i viu, on a més de la planificació i
organització bàsica i necessària, hi entra en alguns moments propostes i iniciatives noves, que
enriqueixen i ajuden a millorar el projecte inicial, però que potser no poden estan copsades del
tot en el pla inicial, però que formen part de la feina feta durant el curs. En aquest cas, en les
conclusions, valorarem també aquestes activitats, tasques o fets que han esdevingut.
Els resultats d'aquesta memòria seran el punt de partida del proper pla anual, que emmarcat
amb el projecte de direcció, i tenint en compte els seus objectius configuraran un pla concret a
portar
a
terme
el
proper
curs.

2. Dades de l’escola
Carrer Melcior de Palau, 134-136
08014 Barcelona
Telèfon: 93.490.41.03
Web: www.escolajaume1r.cat
e-mail: a8002061@escolajaume1r.cat
Facebook: Escola Jaume I
Twitter: @escolajaume1r

3. Professorat I personal no docent

COMUNITATS
PETITS

P3 A _ Isabel Lasunción Ascanio

P3 B _ Carla Llinares Camarena

P4 A _ Cristina Díaz Sánchez P4 B _ Sara Ferrer Pellicer (*) P4 C _ Clara Terré Llorens
P5 A_ Marta Villanueva Fleta P5B _ Pilar Corominas Rovira
Suport a la comunitat _ Pepa Mandianes Cuquejo, Teresa Sanz Cros, Núria Salvador Munné,
Joan Clop Comellas (Secretari)
Tècnica d’educació infantil _ Gemma Moya Mayor
SIEI _ Cristina Vilalta Cots

MITjANS

1r A _ Josep Llop Peralta

1r B _ Laia Canals Bofarull (*)

2n A _ Laura Gil Moragriega
3r A _ Aitana Sanz Gimeno

1r C _ Violeta Puchades Nordgren

2n B _ Anna Cols Alacid
3r B _ Karen Pedro Alarcón

Suport a comunitat _
Suport a la comunitat : Àlex Caballé Zurita, Xavier Giménez Bueno ,
Dolors Vilagrasa Clota (Cap d’estudis)
Anglès _ Miriam Villà Romero
Atenció a la diversitat _ Natàlia Garcia Oca
Auxiliar Atenció a la diversitat _ Joana Fernández Periago
Educadora SIEI _ Silvia Llorens Garcia
Educació Física _ Sara Rubio Carrillo

GRANS
4t A _ Veronica Canovas Alcaraz (*) 4t B _ Rebeca Cartoixà Garcia 4t C _ Carme Pardo Conesa
5è A _ Mireia Pujol Massa 5è B _ Verònica Goitia Serra
6è A _ Alejandro Martín Nuez

6è B_ Sergi Caparrós Giner

Atenció a la diversitat _ Sònia Pérez Ferreres, Maria Montesinos
Suport a la comunitat _ i Derek Peña
Aula Acollida _ Maria Barrachina Parellada
Anglès _ Laura Martorell Chiva
Religió _ Laura Garzón Miñana
Suport a la comunitat _ Carles Casanovas Jové (Director)

SERVEIS EDUCATIUS

EAP _ Núria Roig
CREDA _ Noemí Aliacar
LIC _ Marta Rovira
Vetllador/a _ Marcos Sanz i Anna Martínez

PAS

Administració _ Júlia Prior
Coordinació menjador _ Montse Mata
Consergeria _ Leila Paños, Gemma Dalmau,
Ángela Cardenas
Cuina _ Soledad García

*Coordinador/a de comunitat

Glosari:
EE: Educació especial
SIEI: Suport intensiu per a l’escolarització inclusiva
TIC: Tecnologies de la informació i de la comunicació
TAC: Tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement
EAP: Equip d’assessorament i orientació psicopedagògica
CREDA: Centre de recursos per a deficients auditius
LIC: Llengua i cohesió social
CRETDIC: Centre de recursos educatius per alumnes amb trastorns del
desenvolupament i la conducta.

4. Objectius i línies d’actuació
OBJECTIU 0
Establir mesures i actuacions en el marc de pandèmia pel present curs
Actuacions
Indicadors

Assoliment (A) (tant per cent)
1
2
3
4

Valoració

5

Elaboració d’un protocol d’actuació pel Document penjat al web.
part del centre
% assistència a les reunions virtuals i %
de correus contestats (+80%)
Presentació del protocol a les famílies
del centre, i resolució de dubtes entorn
el mateix
Reestructuració docent d’atenció a les
aules, per donar resposta a les
necessitats i potencialitats dels infants.
Reestructuració dels espais del centre
(interiors i exteriors)
Organització del material informàtic en
cas de confinaments
Creació d’entorns virtuals i d’activitats
que permetin la interacció presencial i
virtual.

Establiment d’un nus de comunicació
fluid amb les famílies per tal de
gestionar les incidències i dubtes que es
produeixin

El protocol es va
aprovar 3 de setembre
de 2020.
95%
El protocol es va
aprovar 3 de setembre
de 2020.

Enquesta de satisfacció comunitat
(valoració percentual en un índex de 1
sobre 5, en la qual el 75% estigui
d’acord amb les actuacions realitzades)

3

21,2

36,4

42,4

15,2

45,5

36,4

3,8

26,9

57,7

12,1

48,5

39,4

S’ha creat l’ús del
paddlet i el classroom.
S’ha fet un conveni
amb l’empresa Unique
Telecomunicaciones,
per tal que algunes
famílies tinguessin
internet a la llar.
S’han gestionat més
de 800 correus de les
famílies i
mensualment hem
tingut més de 7 hores
de converses
telefòniques.

Conclusions i propostes
PETITS
El protocol creat creiem que ha estat adient a la situació. Pel que fa a la reestructuració docent, tenir més reforç a les aules, es valora molt positivament i
esperem que es pugui mantenir pels pròxims cursos en la mesura del possible. La reestructuració d’espais ens ha anat molt bé per poder adequar-nos a la
situació i poder continuar fent les nostres estructures metodològiques (racons oberts, ambients, teixit d’aula) en grups bombolla. En casos de confinaments, els
grups ho han viscut bé, ja que seguia la mateixa dinàmica que el curs passat durant el confinament; les famílies ja estaven acostumades. Pel que fa a la
comunicació amb les famílies, malgrat la situació, ha estat prou fluida tot i que potser es podria pensar per pròxims cursos quina és la manera més àgil, ja que a
final de curs rebíem informació per part de les famílies per tres canals diferents: correu d’escola, correu de nivell i correu personal.
MITJANS
Ha anat molt bé disposar d’una persona de reforç per cada nivell.
GRANS
Es valora molt positivament, malgrat les circumstàncies, s’ha sabut tirar endavant amb qualitat.

OBJECTIU 1
Mantenir la línia pedagògica de centre en la nova situació de pandèmia, tot treballant per la concreció d’una línia metodològica al llarg de tota
l’escolaritat.
Valoració
Actuacions
Indicadors
Assoliment (A) (tant per cent)
1
2
3
4
5
Anàlisi del currículum de les diferents Percentatge d’utilització de les
No s’ha pogut dur a
àrees. Concreció dels criteris avaluació, graelles realitzades (mínim 75%).
terme
estructurats per comunitats i per
nivells. Creació de graelles per àrees.
Elaboració d’un currículum invers.
Competències i criteris d'avaluació que
s’han anat treballant cada curs. Graella
que va pujant amb els grups.

Continuació en la formació docent
entorn les noves metodologies
aplicades.
Construcció d’un espai de teixit d’aula

Millora en l’assoliment de les
avaluacions externes dels alumnes.
Enquesta de satisfacció entre el
professorat, en relació a si s’ha aplicat
el contingut de la formació (valoració
percentual en un índex de 1 sobre 5, en
la qual el 75% estigui d’acord en les
actuacions)
Enquesta de satisfacció entre el
professorat, en relació a si s’han portat
a terme les actuacions programades
(valoració percentual en un índex de 1

No s’ha pogut dur a
terme

No s’ha pogut dur a
terme
6,1

30,3

63,6

totes les comunitats, al qual donarem
un pes en el temps molt important,

sobre 5, en la qual el 75% estigui
d’acord en les actuacions)

especialment en el primer trimestre. És
important i bàsic l’acollida dels alumnes
que han estat confinats i fora del centre
durant molt de temps.
Establiment d’estones de racons de

Llegir comentari de
comunitats

lliure circulació, però dins l’aula a les
comunitats de petits i mitjans, sense
perdre l’esperit dels que s’han fet per
nivell.
Potenciació de treball globalitzat a

12,5

43,8

40,6

25

34,4

40,6

13,8

34,5

9

totes les comunitats, per tal d’entendre
cada vegada més l’aprenentatge de
forma global i donar resposta a les
necessitats de tots els alumnes. A grans
s’introduiran, entre altres projectes,
materials de les capses d’aprenentatge.
Realització d’un projecte globalitzat
sobre un dels Objectius de
desenvolupament sostenible a totes les
comunitats
Preparació d’espais on desenvolupin els
ambients que tenim dissenyats per
realitzar-los amb el seu grup estable.

13,8

Conclusions i propostes
PETITS
Ens hem adaptat a la situació mantenint l’esperit, l’organització i l’estructura de l’escola, per continuar treballant en la mesura del possible en obert. Hem pogut
donar més pes al teixit d’aula, hem adaptat els racons oberts dins del grup bombolla, hem re dissenyat els espais per poder continuar fent ambients en
propostes obertes però no de lliure circulació. Hem continuat treballant de manera globalitzada i cada nivell ha treballat un dels objectius de les ODS.
Com a proposta, poder fer els pròxims cursos formació o alguna sessió sobre temes concrets en noves metodologies aplicades. I donar continuïtat al treball dels
ODS.
MITJANS
L’anàlisi del currículum i de les seves àrees es va fer durant el curs 19-20 a les sessions de grup impulsor.
Durant tot el curs, però molt especialment durant el 1r trimestre, s’ha fet: acompanyament i gestió de les emocions (durant tot el dia i hem fet molts moments
de rotllana).
Es valora positivament haver fet el treball globalitzat amb desdoblament. S’ha pogut enriquir el ventall de temàtiques treballades i s’ha pogut atendre millor els
interessos de l’alumnat. El projecte d’una ODS s’ha fet i valorem positivament la conscienciació de l’alumnat.
A mitjans no hem fet servir els espais d’ambients, però si que en certs moments i sobretot a 3r s’ha introduït el material a l’aula.
Valorem positivament els racons amb l’organització de pandèmia, tot i que en certs moments es trobava a faltar més espai per encabir-los tots dins l’aula.
GRANS
Ens hem adaptat a les circumstàncies excepcionals de la millor manera, intentant mantenir a la mesura possible la línia pedagògica dins del grup bombolla.

OBJECTIU 2
Repensar l’avaluació: Establir estratègies, documentar el procés i compartir-lo amb les famílies.

Actuacions

Indicadors

Replantejament dels informes de 3r de
primària, per tal de seguir l’enfocament
holístic dels informes de petits i
mitjans.

Implementació dels informes.
Enquesta satisfacció famílies i
professorat (valoració percentual en un
índex de 1 sobre 5 amb més d’un 90%
que estigui d’acord amb els informes
trimestrals).
Nombre d’eines emprades (mínim 2).

Establiment d’eines de documentació
del procés d'aprenentatge.

Assoliment (A) (tant per cent)
1
2
3
4
6,3

43,8

Valoració

5
31,3

Tot i que s’han elabora
algunes
documentacions de
procesos fets, encara
falta establir uns

criteris de consens per
concretar la
documentació que
elaborem.
Disseny d’eines i estratègies pel treball
de l’autovaluació (rúbriques),
coavaluació i avaluació amb els
alumnes.
Organització virtual dels documents
oficials.

Implementació de les rúbriques.
Enquesta satisfacció alumnes, on es
valorarà que més del 90% cregui que
les rúbriques serveixen per a la seva
formació.
Percentatge d’utilització d’aquests
documents.

15,4

42,3

19,2

7,7

S’ha creat als drive
carpetes on
s’incorpora tota la
documentació oficial
dels alumnes. Ha
funcionat molt bé.
100%

Conclusions i propostes
PETITS
Hem continuat fent els resums semestrals com a documentació per a les famílies i hem adaptat els informes i les eines d’avaluació a la situació actual i a la
manera de treballar durant aquest curs, en grups bombolles. El traspàs d’informació per a l’avaluació ha estat més entre tutors i mestres de reforç i especialistes
i no entre tots els mestres de la comunitat com quan es podia treballar en obert.
MITJANS
Es valora positivament la creació de la plantilla referent dels informes de 3r.
S’ha iniciat la creació d’algunes eines de documentació però no s’ha pogut compartir ni parlar a comunitat. Ens hem iniciat (però no de forma consensuada a
comunitat) en l’autoavaluació, queda pendent.
GRANS
L’avaluació encara no s’ha començat a treballar-ho com a comunitat.

OBJECTIU 3
Vetllar perquè l’acompanyament estigui present en tots els àmbits d’aprenentatge, i concretar mecanismes per poder atendre els alumnes en totes les
possibles situacions d’aprenentatge.
Valoració
Actuacions
Indicadors
Assoliment (A) (tant per cent)

1
Reflexió i implementació de mesures
universals i addicionals d’atenció a la

Nombre de mesures aplicades a les
aules i valorades positivament, en les

2

3

4

5
Aquest curs en tots els
grups que ha estat

diversitat en els diferents grups-classe
en el marc de les comunitats.

actes de les reunions de claustre.

Creació de mesures per enfortir
l’acompanyament tutorial dels grups i
alumnes: cotutoria, tutories
individuals...

Enquesta de satisfacció a les tutories
professorat (valoració percentual en un
índex de 1 sobre 5 amb més d’un 75%
que estigui d’acord l’acompanyament
realitzat).
Signatura de conveni amb l’ONG
MEDIAM.

Propostes d’educació emocional, a
càrrec de MEDIAM.

Tallers d’educació sexual a alumnes,
docents i famílies.

Augment del nombre d’hores d'atenció
a la diversitat

Participació en seminaris i tallers en
xarxa per compartir estratègies
d’atenció a la diversitat.

Nombre jornades realitzades (mínim 4).
Enquesta satisfacció entre la comunitat
professorat (valoració percentual en un
índex de 1 sobre 5 amb més d’un 80%
que estigui d’acord amb els tallers
realitzats).
Millora en l’assoliment de les proves
internes i externes dels alumnes.
Enquesta de satisfacció entre el
professorat (valoració percentual en un
índex de 1 sobre 5 amb més d’un 85%
que estigui d’acord amb el disseny de
l’actuació).
Nombre d'estratègies noves utilitzades
al nostre centre.
Nombre de seminaris presents (mínim
2).

possible, s’ha realitzat
cotutoria i s’ha valorat
molt positivament.
58,1

3

41,9

24,1

34,5

41,4

15,2

33,3

48,5

Per part de MEDIAM
ens han enviat petites
capsules per poder fer
un treball
d’acompanyament. No
s’ha pogut fer cap
taller en grup.
S’ha realitzat un taller
per a famílies i un
assessorament per la
claustre.

S’ha participat en el
seminari d’atenció de
la diversitat de la zona
i s’ha fet trobades
puntuals amb altres
escoles per compartir
el funcionament de
l’atenció de la
diversitat.

A més, aquest curs
s’ha incorporat la
treballadora social de
l’EAP a les reunions de
la CAP.

Conclusions i propostes
PETITS
Valorem molt positivament tenir les persones de diversitat més hores a l’aula i tenir un referent per a cada grup, ja que permet una visió global de l'infant dins
del grup i també, alhora, permet valorar altres casos o situacions dins del grup.
MITJANS
Valorem positivament les mesures que s’han portat a terme tot i que no s’ha pogut atendre a tot l’alumnat que ho requeria.
Valorem molt positivament que es pugui fer xerrades i tallers d’educació sexual tant a les famílies com als mestres i alumnes.
GRANS
Ho valorem positivament a nivell intern ja que tots els professionals que hem treballat en aquest sentit hem estat implicats al 100%, tot i els recursos limitats
dels que disposem. Estaria bé tenir una reunió més sistemàtica per fer un treball més intens de l’atenció a la diversitat.

OBJECTIU 4
Redissenyar els espais d’aprenentatge (interiors i exteriors) en la situació de pandèmia actual.

Actuacions

Indicadors

Reorganització de les aules del 3r pis
Nombre d’aules readaptades.
Aplicació del pla TAC: Creació d’un marc Nombre de mesures aplicades a
d’ús a les comunitats
comunitats.
Enquesta de satisfacció entre el
professorat, on es valorarà que més del
85% estigui d’acord amb el nou marc
d’ús de les estratègies TAC.

Assoliment (A) (tant per cent)
1
2
3
4

Valoració

5
3

3,7

7,4

29,6

37

18,5

Conclusions i propostes
PETITS
Valorem molt positivament l’acompanyament de les persones referents TAC de l’escola, que sempre han estat en disposició per solucionar els possibles
problemes que anaven sorgint. Valorem positivament el treball puntual i concret en què hem utilitzat les tauletes.
MITJANS

El canvi de l’aula de religió a una tutoria de 3r ha permès fer treball diversificat dins de l’aula i tenir més d’un acompanyament individualitzat.
GRANS
Ens hem adaptat a la normativa tan bé com hem pogut.

OBJECTIU 5.

Repensar i consolidar els projectes en actiu de l’escola.
Actuacions
Indicadors
Continuació projecte Aprenem amb la
gent gran: APS.

Consolidació del projecte de ràdio:
APS.

Nombre d’activitats realitzades.
Enquesta satisfacció del professorat i
l’alumnat, on es valorarà que més del
75% vegi com a positiu la
implementació d’aquesta APS.
estigui d’acord amb el disseny de
l’actuació.
Augment de l’audiència (20%).
Nombre de programes emesos.
Augment d’un 10% d’alumnat
participant.

Enquesta satisfacció entre el
professorat i l’alumnat, on es
valorarà que més del 75% estigui
d’acord amb la implementació
d’aquesta APS.

Assoliment (A) (tant per cent)
1
2
3
4

4

Valoració

5

4,3

4,3

21,7

60,9

4

8

28

52

S’ha complert
estrictament amb el
compromís de crear
un programa de 25
min setmanal sense
repetir continguts.
Enguany, en la que ha
estat la 4a temporada,
hem elaborat 39
programes.
Al febrer vam
participar com a
ponents en el primer
congrés de ràdios
escolars (COMSOC)
Gràcies a la
col·laboració amb
Sants3Ràdio afegim
una nova via per a
escoltar els nostres

programes: Spotify.
Cal destacar el gran
interès de les famílies
en els programes que
produïm. (20%)
Com cada any es va
fer una petita formació
a l’inici de curs i es
van entregar tutorials
per aquells mestres
interessats en utilitzar
la ràdio de forma
autònoma. Només dos
mestres hi van
participar.

Espai de menjador: projecte
d’execució, ajut a les famílies,
ecologisme

Enquesta de satisfacció comunitat, on
es valorarà que més del 90% estigui
d’acord amb les actuacions realitzades.

Ajuts a les famílies quan sorgeixin
emergències. Cerca de solucions
d’urgència.

Elaboració del pla d’Innovació i
tancament del programa Eines pel
canvi.

Memòria final del projecte.

Malgrat

El pla de beques del
consorci ha possibilitat
resoldre
favorablement les
contingències sortides.
Les beques de la
Fundació Garcia
Fossas han ajudat
àmpliament.
Es va lliurar la
memòria del
programa i es va
col·laborar en un
estudi que va realitzar
el Consorci.

Conclusions i propostes
PETITS
Hem gaudit participant puntualment en el projecte de la ràdio de l’escola. Com a proposta la comunitat de petits ens comprometem a participar més els proper

curs.
MITJANS
Valorem positivament la continuació del projecte Aprenem amb la gent gran i som conscients que hem d’adequar les seves propostes al grup.
Ho valorem molt positivament la Ràdio escolar, els alumnes s’han engrescat i s’incorpora com una de les situacions comunicatives per aprofundir en el
llenguatge oral i escrit. Tot i així som conscients que encara el podem aprofitar més.
GRANS
L’eina de la ràdio s’ha consolidat

5. Llistat i valoració de sortides i colònies
DATA

CURS

LLOC

VALORACIONS
PRIMER TRIMESTRE
COMUNITAT PETITS

22-10-20
20 i 27-11-20
13, 17 i 19 11-20
16 i 18-1120

Comunitat
P3B
P4
P5

L'ESTENEDOR

Molt bé

PARC CAN MANTEGA

Molt bé

JARDINS DE MAGALÍ
PARC ESPANYA INDUSTRIAL

Molt bé
Bé
COMUNITAT MITJANS

15, 19-11-20

Comunitat

10-12-20

3r A

MONTNEGRE
SANT SADURNI (espai xocolata)

Està molt bé, però massa lluny per un sol dia.

DATA

CURS

LLOC

VALORACIONS
SEGON TRIMESTRE
COMUNITAT PETITS

15 i 16-3-21
17-03-21
29-01-21

P3
Comunitat

P4

JARDINS DE MAGALÍ
TEATRE MUSICAL
MUSEU BLAU

construccions molt altes
Mol bé
Bé. però pobre de material per COVID

04-02-21
11,12 i 1603-21
25-2-21
10 i 15-3-21

P4
P5
P5

PARC ESPANYA INDUSTRIAL
AQUARIUM
PARC CAN MANTEGA

Molt bé
Bé. És més xula amb monitoratge guia i teatre final.
Bé

COMUNITAT MITJANS
19-3-21

Comunitat

GRANJA CAN DEU

Molt bé les 2 activitats (granja i hort) i molt ben organitzats els espais.

11-2-21

2n

COLLSEROLA

Molt bé

12-3-21

2n

JARDÍ BOTÀNIC

Molt bé

13 i 14-1-21

3r

MERCAT DE SANTS

COMUNITAT GRANS
29-1-21

5è B

EL REFUGI CLIMÀTIC DE LA DRA. SHIVA

Valoració positiva

1-2-21

5è A

EL REFUGI CLIMÀTIC DE LA DRA. SHIVA

12-02-21

5è

PARC BICICLETES GUÀRDIA URBANA

12-01-21

5è

PARC DE L’ESPANYA INDUSTRIAL

3-3-21

5è

EXPERIMENTEM EL CANVI

Valoració molt positiva.

22-03-21

5è

PARC DE L’ESPANYA INDUSTRIAL

Valoració molt positiva.

24 i 26-03-21

5è

BIBLIOTECA VAPOR VELL

Valoració molt positiva.

19-1-21

6è

FILMOTECA

Valoració molt positiva.

Valoració positiva
Espectacular. La faríem dues vegades al curs.

TERCER TRIMESTRE
COMUNITAT PETITS
28 i 31-5-21

P3

JARDINS DE MALAGA

17-5-21

P3

18-6-21

Comunitat

PLATJA

1,3 i 4-6-21

P4

PARC CAN MANTEGA

10,11 i 12-5-

P4 i P5

Bé. millor al 1r trimestre

GRANJA ESCOLA CAN PIDELASERRA Molt bé
Molt bé, millor amb més acompanyants i més separats els grups a la platja.
Molt bé.

COLÒNIES
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COMUNITAT MITJANS
28-5-21

1r

DELTA DEL PRAT LLOBREGAT

Van canviar l'activitat sense avisar. Millor anar abans quan no faci tanta
calor.

2-6-21

2n

GUARDIA URBANA

19-5-21

2n

CRAM

18 i 19-5-21

3r

TEATRE ROMEA

Bé
Taller justet. Platja molt bé

COMUNITAT GRANS
14,15 i16-4-

4t i 5è

COLÒNIES

Valoració molt positiva

21-4-21

4t

GUARDIA URBANA

Valoració positiva

7 i 14-5-21

4t

CASTELL DE MONTJUIC

Valoració positiva

19 i 20-5-21

4t

ACTIVITAT 5 AL DIA

Valoració positiva

17-5-21

4t

TEATRE ROMEA

Valoració positiva

25-5-21

4t

CASTELL DE MONTJUIC

Valoració positiva
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30-4-21

5è B

Biblioteca Vapor Vell

Valoració molt positiva.

5-5-21

5è A

Biblioteca Vapor Vell

Valoració molt positiva.

12 i 14-5-21

5è

TALLER ARQUITECTURA

Valoració molt positiva.

20-05-21

5è

Sortida Museu Etnològic i Jardins de

Valoració positiva.

Montjuic
28-05-21

5è

Edifici biblioteca Montserrat Abelló

Valoració molt positiva.

31-05-21

5è

Canal olímpic

7 i 15-6-21

5è

Caixaforum - Teamlab (10:30)

12, 13 i 14-5-

6è

Colònies

28-05-21

6è

INEFC

4-6-21

6è

Cantània - Auditori

Meravellosa i apostoflant.

14-6-21

6è

CN Montjuic

Molt positiva la valoració.
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Gran descobriment. Valorem repetir.

6. Enquesta professorat
Grau d’assoliment: 1.Gens 2. Poc 3. Força 4. Bastant 5. Molt
Entre parèntesi s’expressa el nombre de respostes que ha generat la pregunta

7. Valoració alumnes (consell de representants)
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8. Conclusió
Ha estat un any que tal com vam concretar en el pla anual, els objectius han estat marcats en gran part pel pla
d’actuació en el marc d’una pandèmia i una tornada a l’escola després d’un llarg confinament.
Ha estat important poder gestionar i plantejar una bona acció tutorial, una bona acollida, un bon acompanyament als
alumnes i unes estratègies del treball com a grup-classe, després de tot un període especialment sensible i difícil per
tots plegats.
Ha estat un plantejament de curs, on s’ha prioritzat els grups-bombolla amb els mínims docents possibles , per poder
fer un acompanyament millor als infants i a la vegada poder tenir eficàcia al màxim quan a traçabilitat de grup. Aquest
fet ha condicionat que la majoria d’especialitats s’hagin hagut d’assumir des de tutoria, amb el sobreesforç que això
ha comportat per a tots plegats.
L’any també ha comportat una aturada, com és lògic, en les estructures organitzatives i pedagògiques en les quals
estàvem treballant i posar tots els esforços en construir una nova organització, tot intentant poder continuar amb la
filosofia del centre, amb manteniment dels grups bombolla. No obstant hem continuat el treball de reflexió
pedagògica, encara que evidentment en menys mesura que altres anys, com és lògic, i també prenen acords i mesures
per a cursos propers. El nostre procés de reflexió i innovació no es pot aturar!
També durant el curs hem reprès un altre procés que va quedar aturat per culpa de la pandèmia: el procés de reflexió
de pati. Justament quan estàvem fent tot el treball amb els alumnes, ens van tancar l’escola. Aquest curs hem fet tot
el treball que ens va quedar pendent, hem continuat treballant amb la comissió, i finalment s’ha pogut elaborar el
projecte executiu per part de LEMUR, i s’ha presentat a la comunitat. Estem pendent de poder portar-lo a terme.
Una altra de les obres grans que s’ha portat a terme durant el curs es la pintura de l’escola, fet que ha comportat
molta feina organitzativa, de muntar, desmuntar, guardar, llençar, col.locar, etc. Conjuntament a la feina inicial de
setembre de muntar i desmuntar espais per poder crear els grups bombolla ha estat un volum de temps molt
important el que hem dedicat a aquestes activitats.
Estem molt contents de com ha funcionat tot plegat, ja que amb una bona organització de tots plegats i la sempre
eficiència i disponibilitat de tot el personal del centre fa que tot sigui més fàcil del que realment és.
També valorem molt positivament tot l’esforç que s’ha fet a nivell organitzatiu, per poder portar a terme les sortides
escolars i sobretot les colònies. A nivell administratiu ha estat una feina molt gran afegida, tota la incertesa, gestió, etc
de les mateixes però valorem molt el haver apostat per portar-les a terme, després dels resultats que han tingut.
Ha estat un any de moltes incerteses, de pors, inseguretats, però també un any de presa de decisions, d’apostar, de
lluitar, de tirar endavant, de ser forts, de ser empàtics, de ser assertius, resilients, de fer tots els possibles perquè tot
funcionés el millor que es podía o al menys fer tot el que nosaltres podíem oferir, perquè els infants estiguessin
immersos en un entorn d’aprenentatge feliços.
Ha estat un any que la relació amb les famílies ha hagut de ser des de la distància, però amb qui sempre hem tingut
la intenció d’estar prou a prop per poder parlar i conversar com fèiem abans.
Per acabar, els autèntics protagonistes, els infants, ens han donat una lliçó a tots plegats ja que han estat els que més
ràpidament es van adaptar a aquesta nova realitat, amb il·lusió, ganes, positivitat, i gaudint feliços el dia a dia,
acceptant les mesures i les normes que ens venien imposades. Un aplaudiment per a tots ells.
No voldríem acabar les conclusions d’un any tan diferent sense donar les GRÀCIES a tota la COMUNITAT EDUCATIVA,
sense excepcions, mestres, famílies, AFA, personal administratiu, cuina, neteja, administració, perquè entre tots HA
ESTAT POSSIBLE.

