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Presentació 
 

El document que presentem a continuació a la comunitat ACESCO pretén rendir comptes de què 
ha estat el curs 2018/9 a la nostra escola, i de com s’ha començat a produir un canvi en la 
Direcció i en la Titularitat del centre; canvi aquest que encara no ha fet més que començar. 

D’altra banda, hi ha moltes coses en la dinàmica d’un centre docent que per força tenen molta 
continuïtat: la necessitat de ser rigorosos en el dia a dia a les aules, o bé l’obligació de presentar 
resultats el Consell escolar i al conjunt de les famílies que ens confien els seus fills per tal que 
contribuïm a la seva educació, són els nostres objectius permanents més importants.  

Igualment, la importància de poder tenir un diàleg constant amb l’Administració educativa, 
personalitzada en la Inspecció escolar, també ens mena a donar tota la informació necessària 
per tal que efectivament el Departament pugui adonar-se perfectament que ACESCO vol 
col·laborar com a Escola Concertada, subvencionada per les administracions públiques, a una 
educació de qualitat i alineada amb les directrius que rebem del Departament d’Educació. 

Vam començar així doncs a redactar aquest document a últims de juny de 2019, entre tot el 
professorat del centre, i ara el donarem per finalitzat, un cop hi mostrem els principals reptes i 
projectes que ens plantejàvem i com els hem aplicat o assolit; també quines dificultats trobem, 
conscients que hi ha programes que s’han de planificar a diversos anys vista. 

En tot cas, volem que tota la comunitat ACESCO pugui sentir-se satisfeta de com hem treballat 
tots plegats, amb la certesa que el futur ens depara molts reptes i que farem el màxim per 
assolir-los. 

 

La Direcció d’ACESCO 
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Fets rellevants a ACESCO durant el curs 2018-19 
  Temporització Observacions 

1 Pèrdua del Concert a P3 : 10 (11 alumnes). 
Inici de curs Setembre 

La Titularitat manté la 
feina de tot el 
professorat. 

2 
PLANIFICACIÓ DE LA VENDA DE L’ESCOLA A 
UNA NOVA TITULARITAT: SENYORS CAMÍ I 
ANTONI JORBA 

1r trimestre 

Durant un temps no 
determinat es 
mantindrà una “doble 
titularitat”. 

3 Assemblea de pares Desembre i 
juny 

Explicació a les famílies 
del nou Projecte 
Educatiu de la futura 
Titularitat. 

4 Baixa voluntària del Prof. Hug Blanchar Nadal  

5 Relleu d’Equip Directiu Gener  

Contractació del nou 
Director: Lluís González 
Hi romanen les Caps 
d’Estudi. 

6 Error en la planificació del curs Febrer 
Coincidència de proves 
de CCBB 4t ESO amb 
viatge a Berlín. 

7 

Canvis implicats per la nova Titularitat del 
centre: obres, noves metodologies, nous 
serveis, nova formació, cohesió d’equips 
de treball, sala de professors, despatxos... 

Març 

Visible a la JPO 
(16 març) 
Gran acceptació de 
noves famílies. 

8 
Campanya de captació de famílies i 
alumnes: JPO, visites, preinscripció, 
matrícula, màrqueting… 

Febrer-Juny 
Aconseguim omplir els 
inicis d’etapa EI-EP-
ESO. 

9 Formació del professorat: modificacions... 3r trimestre 
Cursos “Treball 
Cooperatiu” i  
“Ambients” 

10 Òrgans de govern: Consell escolar. Maig 
Aprovació noves línies 
de treball Empremta i 
d’aspectes econòmics. 

11 
Nous serveis ACESCO: Nou sistema de 
venda de llibres, Summer Camp, proposta 
d’Extraescolars. 

Estiu 2019 Gran acceptació per 
part de les famílies. 
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Memòries tutories 
Memòria tutoria P3 
 

Curs: Educació Infantil 3 anys P3 

Tutora: Sonia Martínez Langas 

 

1. Descripció del grup classe:  

Número total d’alumnes: 11 alumnes. 

Número d’alumnes sexe masculí: 6 nens. 

Número d’alumnes sexe femení: 5 nenes. 

2. Valoració del grup: 

Els nens i nenes de P3 d’aquest curs han format un grup  bastant homogeni i força tranquil,   tot 
i que hi ha dos ó tres alumnes que no ho són tant.  Això permet treballar amb ells de forma més 
individualitzada i dona peu a poder fer activitats que requereixen més atenció per part de les 
mestres i que amb un grup més nombrós no es podrien fer tant sovint, ja que caldria dividir el 
grup. Al començament de curs eren 10 alumnes. Tot just després de nadal es va incorporar un 
alumne nou. La seva adaptació al grup va ser molt ràpida, va ser acceptat i tractat com un més 
gairebé des del primer dia. És un grup molt cohesionat en el qual de moment no s’aprecien 
subgrups a l’hora del joc lliure solen anar tots a una. 
 

3. Proposta de millora de l’acció tutorial:  

De cara al proper curs intentarem potenciar més  tota la part manipulativa i reforçar i ampliar el 
treball de lectoescriptura introduint una part de les consonants. 

Introduirem el treball per ambients. 
 

4. Valoració de les sortides: (Can Rajoler, Escola Natura, ceràmica, colònies, sortides en 
general…) 

Lloc Data Valoració d’1 a 5  Proposta de millora 

Can Rajoler 

Música 

22 octubre 2018                3  Les cançons podrien haver estat 
més engrescadores. 

Can Rajoler  
Titelles 

21 febrer 2019                 5 Molt adequat 

Can Ribes 
“Fem oli” 

22 novembre 
2018 

                5               Adient 
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Can Coll 
“La màgia dels contes “ 

21 març 2019                 2 Fil conductor molt pobre i 
activitats poc motivadores. 

Can Putxet 
“Parc d’aventura” 

6  juny 2019                  5 Adient 

Colònies a Dom Bosco 
(Castellnou de Bages) 
 
 

2 i 3 maig 2019                  2 Instal.lacions poc adaptades per 
nens d’infantil. Activitats poc 
treballades per part dels 
monitors. 

Dia de la família 
“Parc del Sot d’en 
Barriques” 

15 maig 2019                    5 Tarda agradable. Cara al proper 
curs es canviarà l’activitat per no 
repetir 

Activitat de l’Escola de la 
Natura: “El drac de 
quatre colors” 
A la classe 

13 febrer 2019                   5 Molt bé. El conte sobre el 
reciclatge molt motivador i 
adequat per l’edat..  

Activitat de l’Escola de la 
Natura: “Cargols i 
papallones” 
A la classe 

4 abril 2019                   5 Molt atractiu  pels nens. 

Contes i jocs en anglès. 
Ajuntament de Parets. 

29 novembre 
2018 

                   5 Molt divertit , la monitora 
engrescava molt als nens. 

 

5. Festes celebrades a l’escola: (castanyada, reis, carnestoltes, festivals final d’etapa…) 
 

Lloc Data Valoració d’1 a 5  Proposta de millora 

La Castanyada 

(pati de l’escola) 

31 octubre 2018                    5 Calcular millor el temps de les 
activitats. 

Cavalcada de Reis (pati 
de l’escola) 

20 desembre 
2018 

                   5 Adient 

Carnaval (pati de 
l’escola) 

1 març 2019                    5 Rua amb les famílies pel carrer 

Sant Jordi (pati de 
l’escola) 

23 abril 2019                    5 Continuar fent la festa a nivell 
d’escola 

Festival d’Infantil (pati 
d’escola) 

19 juny 2019                     5 Començar la festa a les 15’15h. 
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6. Valora la teva tasca amb els alumnes del teu curs. 

Penso que la meva tasca durant el curs ha estat bé tot i que sempre hi ha coses susceptibles de 
millora. Els curs de P3 és el primer contacte amb l’escola “dels grans” . És on cada alumne 
coneixerà els que probablement seran els seus companys durant molts anys i és molt important 
que es proporcioni un bon ambient a l’aula per  tal  d’aconseguir una bona relació entre tots els 
membres del  grup. 
 

Memòria tutoria P4 
 

Curs: Educació Infantil 4 anys P4. 

Tutor/a: Rosa Maria Angelet i Rojas. 

1. Descripció del grup classe:  

Número total d’alumnes: 14 alumnes. 
Número d’alumnes sexe masculí: 7 nens. 
Número d’alumnes sexe femení: 7 nenes. 
Alumnes amb NEE: 1 alumne. DVC 
Alumnes amb PI: 1 alumne. DVC. 
 
2. Valoració del grup: (Com ha estat la dinàmica de treball del grup i la seva relació social…) 

Els nens i nenes de P4 d’aquest curs han format un grup bastant homogeni. Entre ells han 
establert una bona relació. És important puntualitzar que és un grup petit, cosa que afavoreix 
aquest fet. És un grup amb manca d’atenció, donat que hi ha un alumne  que distorsiona el ritme 
de l’aula. Busca cridar l’atenció dels seus companys i sempre troba algú que el seguia, molt 
acaparador. Malgrat tot, aquest alumne està ben integrat en el grup classe. 

També hi ha un altre alumne que té dificultats a nivell motor i li costava molt relacionar-se. 
Jugava sol. Poc a poc ha sentit la necessitat de relacionar-se amb els altres i jugar amb la resta 
de nens i nenes, sobretot alhora del pati. Està molt ben acceptat al grup. 

En general, els alumnes s’han adaptat bé al ritme de treball, a les rutines diàries, als racons de 
treball, de grafisme, de matemàtiques manipulatives, de consciencia fonològica, tallers de 
plàstica, PDI,  

3. Proposta de millora de l’acció tutorial:  

De cara al proper curs intentarem potenciar més  tota la part manipulativa i reforçar i ampliar el 
treball de lectoescriptura introduint una part de les consonants. 

Introduirem el treball per ambients. 

4. Valoració de les sortides: (Can Rajoler, Escola Natura, ceràmica, colònies, sortides en 
general…) 
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Lloc Data Valoració d’1 a 5  Proposta de millora 

Can Rajoler 
Música 

22 octubre 2018                3  Les cançons podrien haver estat 
més engrescadores. 

Can Rajoler  
Titelles 

21 febrer 2019                 5 Molt adequat 

Can Ribes 
“Fem oli” 

22 novembre 
2018 

                5               Adient 

Can Coll 
“La màgia dels contes “ 

21 març 2019                 2 Fil conductor molt pobre i 
activitats poc motivadores. 

Can Putxet 
“Parc d’aventura” 

6  juny 2019                  5 Adient 

Colònies a Dom Bosco 
(Castellnou de Bages) 
 
 

2 i 3 maig 2019                  2 Instal·lacions poc adaptades per 
nens d’infantil. Activitats poc 
treballades per part dels 
monitors. 

Dia de la família 
“Parc del Sot d’en 
Barriques” 

15 maig 2019                    5 Tarda agradable. Cara al proper 
curs es canviarà l’activitat per no 
repetir 

Activitat de l’Escola de la 
Natura: “El drac de 
quatre colors” 
A la classe 

13 febrer 2019                   5 Molt bé. El conte sobre el 
reciclatge molt motivador i 
adequat per l’edat..  

Activitat de l’Escola de la 
Natura: “Q 

4 abril 2019                   5 Molt atractiu  pels nens. 

Contes i jocs en anglès. 
Ajuntament de Parets. 

29 novembre 
2018 

                   5 Molt divertit , la monitora 
engrescava molt als nens. 

 

5. Festes celebrades a l’escola: (castanyada, reis, carnestoltes, festivals final d’etapa…) 
 

Lloc Data Valoració d’1 a 5  Proposta de millora 

La Castanyada 
(pati de l’escola) 

31 octubre 2018                    5 Calcular millor el temps de les 
activitats. 

Cavalcada de Reis (pati 
de l’escola) 

20 desembre 
2018 

                   5 Adient 

Carnaval (pati de 
l’escola) 

1 març 2019                    5 Rua amb les famílies pel carrer 

Sant Jordi (pati de 23 abril 2019                    5 Continuar fent la festa a nivell 
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l’escola) d’escola 

Festival d’Infantil (pati 
d’escola) 

19 juny 2019                     5 Començar la festa a les 15’15h. 

 

 
 

6. Valora la teva tasca amb els alumnes del teu curs. 

Estic contenta de la tasca realitzada. Hem acabat sent una família, amb força complicitat. Crec 
que he estat una bona acompanyant en aquest curs. Espero que els meus alumnes em recordin 
per haver format part de la seva vida no només pels aprenentatges sinó per haver-los ajudat a 
créixer com a persones. 

Suposo que, possiblement es poden millorar molts aspectes, perquè sempre s’aprenen coses 
noves. 

 

Memòria tutoria P5 
 

Curs: Educació Infantil 5 anys. P5 

Tutor/a: Jéssica González Porras 
 

1. Descripció del grup classe:  

Número total d’alumnes: 24 alumnes. 

Número d’alumnes sexe masculí: 15 nens. 

Número d’alumnes sexe femení: 9 nenes. 

Alumnes amb NEE: un alumne. 

 

2. Valoració del grup: (Com ha estat la dinàmica de treball del grup i la seva relació social…) 

La classe de P5 és un grup que estan junts des de P3 menys dos alumnes que s’han incorporat 
nous aquest any i que s’han integrat bé a la resta de grup. 

Es tracta d’una classe bastant moguda: els costa molt centrar l’atenció i els canvis d’activitats. 
Per reforçar aquestes mancances he intentat constantment anticipar el que anem a fer, és a dir, 
a part de l’estona de les rutines on parlem de tot el que farem al llarg del dia, els havia d’anar 
recordant per estones  (abans del pati, entre el pati i el migdia, i activitats de tarda) per tal que 
no fos un motiu que els pogués esverar. 

Els costa molt respectar el torn de paraula, però alhora és un grup que s’engresca i li agrada 
participar en totes les activitats d'ensenyament aprenentatge que se'ls proposa. 

A nivell social a les estones de joc lliure es fan grups reduïts, però hi ha un grup més nombrós 
liderat per dos alumnes, que tenen problemes de conducta i als quals els costa molt seguir les 
normes i constantment se'ls ha d’avisar. 
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En general s’ha de reforçar molt els hàbits i les normes d’aula per aconseguir una millor qualitat 
d'ensenyament, que millorarà la convivència tant a dins l’aula com a estones de pati i de joc. 

 

3. Proposta de millora de l’acció tutorial:  

Com a proposta principal faré més incidència en els hàbits i convivència dins l’aula. 

 

4. Valoració de les sortides: (Can Rajoler, Escola Natura, ceràmica, colònies, sortides en 
general…) 

Lloc Data Valoració 
d’1 a 5  

Proposta de millora 

Can Rajoler 
Música 

22 octubre 2018            3  Les cançons podrien haver estat més 
engrescadores. 

Escola de la Natura: 
Insectes 

19 de febrer 
2019 

           3 Tot i que és una activitat interessant 
perquè apropa als alumnes al món dels 
insectes dins del grup van haver-hi 
nens que tenien por i no ho van passar 
bé.  

Can Rajoler  
Titelles 

21 febrer 2019            5 Molt adequat 

Can Ribes 
“Fem oli” 

22 novembre 
2018 

           5              Adient 

Can Coll 
La màgia dels contes 

21 març 2019            2 Fil conductor molt pobre i activitats 
poc motivadores. 

Can Putxet 
“Parc d’aventura” 

6  juny 2019            5 Adient 

Colònies a Dom Bosco 
(Castellnou de Bages) 

2 i 3 maig 2019            2 Instal.lacions poc adaptades per nens 
d’infantil. Activitats poc treballades 
per part dels monitors. 

Dia de la família 
“Parc del Sot d’en 
Barriques” 

15 maig 2019            5 Tarda agradable. Cara al proper curs es 
canviarà l’activitat per no repetir 

Escola de la Natura: 
Hort de Can Jornet 

21 de maig 2019            5 És una activitat que serveix per 
complementar el treball de l’hort. Els 
nens s’ho han passat d’allò més bé fent 
d’hortelans. 

Contes i jocs en anglès. 
Ajuntament de Parets. 

29 novembre 
2018 

           5 Molt divertit , la monitora engrescava 
molt als nens. 
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5. Festes celebrades a l’escola: (Castanyada, Reis, Carnestoltes, festivals final d’etapa…) 

 

     Lloc        Data Valoració 
d’1 a 5  

Proposta de millora 

La Castanyada 
(pati de l’escola) 

31 octubre 2018              5 Calcular millor el temps de les 
activitats. 

Cavalcada de Reis 
(pati de l’escola) 

20 desembre 2018              5 Adient 

Carnaval (pati de 
l’escola) 

1 març 2019              5 Rua amb les famílies pel carrer 

Escola de Música 
 
 

11 abril 2019             5 La visita anual a l’escola de música és 
una estona divertida i amena pels 
nens, Es tracta d’ una història propera 
als nens envoltada de cançons que 
s’han treballat prèviament a l’aula , 
amb la tutora i la mestra de música. 

Sant Jordi (pati de 
l’escola) 

23 abril 2019             5 Continuar fent la festa a nivell d’escola 

Festival d’Infantil 
(pati d’escola) 

19 juny 2019             5 Començar la festa a les 15’15h. 

 

6.  Valora la teva tasca amb els alumnes del teu curs. 

La valoració que faig sobre la meva tasca és positiva tot i que sempre un cop acabat 
penso que sempre és millorable. 

Al començament de curs va entrar un grup al qual li costaven bastant els hàbits diaris, i 
a base d’anar treballant tots els dies, els han anat assolint de manera natural (entrar en silenci, 
posar l’agenda a la taula de la mestra, preparar-se per fer el bon dia, treure el got, recollir la 
taula quan s’acaba l’activitat, recollir els jocs manipulatius en el seu lloc, endreçar joguines…..). 
Tot i així , considero que s’ha de seguir treballant i insistint per anar millorant. 

 
Memòria tutoria 1r primària 
 

Curs 1r. de Primària 

Tutor/a: Mayte Tortajada Martínez 

 

1. Descripció del grup classe:  

Número total d’alumnes: 24 
Número d’alumnes sexe masculí: 16 
Número d’alumnes sexe femení: 8 
Número d’alumnes amb reforç: 7 
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2. Valoració del grup: 
És un grup força alterat i amb problemes de relació entre ells, sobretot aquest últim trimestre. 
Discuteixen i es barallen sovint. Hi ha un nen amb força dificultats per relacionar-se amb la resta 
de companys i s’han produït diversos conflictes. La situació familiar del nen és complicada i 
durant el curs ha rebut tractament psicològic. Aquests problemes ja no són només entre els 
nens, sinó que ja s’han implicat també els pares i els avis. Val a dir que això ja s’arrossega des de 
P3. 

Quant a la dinàmica de treball ha hagut una gran millora. És un grup amb força dispersió ,i encara 
que hi ha alguns nens que continuen tenint-la, la valoració és positiva en general. L’avanç 
aconseguit és important. 

Si parlem dels aprenentatges ha hagut una evolució notable, encara que calen reforçar alguns 
aspectes. Un dels alumnes no coneixia cap nombre ni cap grafia i actualment sap tota la 
numeració treballada i és capaç de seguir una lectura. Un altre presenta problemes de 
psicomotricitat fina i representació a l’espai. Necessita adaptacions. Dos alumnes més reben 
tractament logopèdic. 

3. Proposta de millora de l’acció tutorial: 

S’ha de treballar molt la cohesió de grup per resoldre aquests problemes de relació, treball en 
equip, treball cooperatiu i realitzar activitats per treballar l’hàbit d’atenció. 

4. Valoració de les sortides: (Can Rajoler, Escola Natura, ceràmica, colònies, sortides en 
general…) 

Lloc Data Valoració d’1 al 5  Proposta de millora 

Can Rajoler: El 
col·lecionista de pors 

22/11/18 4  

Can Rajoler: Els cistells 
de la Caputxeta 

26/03/19 2 No gaire atractiu pels nens. 

Escola de la Natura: 
Planetari a Can Butjosa 

23/10/18 5  

Escola de la Natura: 
Reciclem amb la Boira 

14/03/19 5  

Nadales a la residència 
d’avis 

19/12/18 5  

Can Ribas: Viatge a 
l’espai 

15/11/18 4 Bé, però no es van poder 
realitzar les activitats previstes 
degut a la pluja. 

Castell Vell: Titelles i 
ombres xineses 

21/03/19 5  

Colònies a Don Bosco 
(Castellnou de Bages) 

2 i 3 de maig 3 El menjador era una carpa i 
amb la pluja tot eren goteres. 
Els monitors no es van esforçar 
gaire. 

 

5. Festes celebrades a l’escola: (castanyada, reis, carnestoltes, festivals final d’etapa…) 
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Lloc Data Valoració d’1 a 5  Proposta de millora 

Escola: Castanyada 31/10/18 5  

Escola: Cavalcada de 
Reis 

20/12/18 5  

Escola: Caga Tió 21/12/18 5  

Escola: Dia de la Pau 30/01/19 5  

Dijous Gras 28/02/19 4  

Escola: Carnaval 01/03/19 5  

Escola: Dia de la 
Família 

15/05/19 5  

 

6. Valoració amb gràfic per assignatura: Ll. Catalana, Ll. Castellana, Mates, Anglès 
(NA,AS,AN,AE) 

 

 

7. Valora la teva tasca amb els alumnes del teu curs. 

Crec que ha estat un grup complicat amb força dispersió, problemes de relació i alguns alumnes 
necessiten reforçar diversos aspectes. Malgrat això crec que els hàbits d’atenció i el nivell 
d’aprenentatges han millorat notablement al llarg del curs. 

Personalment considero que les meves actuacions han estat encertades i han ajudat al grup. 

 

Memòria tutoria 2n primària 
 

Curs: 2n EP 
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Tutora: Berta Rosquellas i Angelines Otero 

1. Descripció del grup classe:  

Número total d’alumnes: 22 
Número d’alumnes sexe masculí: 11 
Número d’alumnes sexe femení: 11 
Número d’alumnes amb reforç: 5 
2. Valoració del grup: 

En general és un grup molt mogut, amb poca cohesió de grup; hi ha moltes faltes de respecte 
entre ells i amb els adults i no mesuren el que diuen. Cal fer molta cohesió de grup i treballar el 
respecte, tant cap els companys/es com cap a qualsevol altra persona. També els costa molt 
respectar els torns de paraula i demanar permís per aixecar-se. Hi ha tres persones que són força 
vulnerables (ja que tenen dificultats específiques) i la resta del grup les veu i sovint els diuen 
coses que els afecten. Tot i que han millorat bastant respecte principis de 2n, cal seguir treballant 
molt aquests aspectes. 

Respecte a la dinàmica de treball, a causa d’aquesta falta de cohesió, a vegades ha resultat difícil, 
sobretot a nivell de treballs en grup o treball cooperatiu. Durant el curs hem provat moltes 
maneres diferents de treball: individual, per parelles, en grup, etc. Pensem que hi ha alguns nens 
i nenes que es mostren força individualistes i/o sempre volen ser els líders i els costa compartir, 
i d’altres, en canvi, que els costa estar concentrats i estar per la feina, per això cal seguir 
reforçant el treball cooperatiu. A part d’aquest perfil d’alumnes, també n’hi ha alguns altres que 
tenen un comportament molt disruptiu, cosa que dificulta molt el seguiment de les classes. 
Creiem que amb una mica més de pràctica i posada de límits segurament podran agafar el fil 
millor. 

 

3. Proposta de millora de l’acció tutorial:  

Lligat amb el punt anterior, cal reforçar i seguir treballant el respecte cap els altres, l’acceptació 
dels companys i companyes tal i com són, aprendre a compartir i a entendre que a través del 
treball conjunt es pot aconseguir resultats molt més enriquidors. També cal seguir comunicant a 
les famílies tot el que passa, les observacions que es fan de cada infant i les dificultats que es 
detecten, així com també els aspectes positius de cada nen o nena, cosa que les famílies valoren 
molt. 

Com a millora, potser caldria fer més tutories individuals amb els alumnes durant el llarg del curs, 
per tal de saber amb més detall tot el que pensen i senten i poder fer una avaluació més 
exhaustiva. 
 

4. Valoració de les sortides: (Can Rajoler, Escola Natura, ceràmica, colònies, sortides en 
general…) 
 

Lloc Data Valoració d’1 a 5  Proposta de millora 

Can Rajoler 
(col·leccionista de pors) 

22/11/2018 5  
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Can Rajoler (cistells de la 
Caputxeta) 

26/03/2019 2 El vam trobar poc animat. Els 
alumnes es van avorrir força. 

Can Butjosa (planetari) 23/10/2018 5  

Can Ribas (Viatge a 
l’espai) 

15/11/2018 4 Ens va ploure molt i no vam 
poder realitzar gaires activitats. 

Escola de la natura 
(reciclem amb la boira) 

14/03/2019 5  

Escola de la música 14/03/2019 5  

Castellvell 21/03/2019 5  

Colònies Dom Bosco 
(Castellnou del Bages) 

2/05/2019 3 El menjador tenia goteres i 
sempre estava molt moll. El 
tracte i els monitors van ser 
força fluixos. 

Visita Danone (Parets) 13/05/2019 3 No vam poder veure gairebé res 
de dins la fàbrica. 

English Day 
(Vallromanes) 

23/05/2019 5  

Can Putxet (Sant Celoni) 13/06/2019 4  

 

5. Festes celebrades a l’escola: (castanyada, reis, carnestoltes, festivals final d’etapa…) 

Lloc Data Valoració d’1 a 5  Proposta de millora 

Castanyada 31/10/2018 5  

Cavalcada Reis 20/12/2018 5  

Caga tió 21/12/2018 5  

Dia de la Pau 30/01/2019 5  

Dijous Gras 28/02/2019 4  

Carnaval 1/03/2019 5  

Dia de la Família 15/05/2019 5  
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6. Valoració amb gràfic per assignatura. Ll. Catalana, Ll. Castellana, Mates, Anglès, medi natural 
i medi social (NA,AS,AN,AE) 

 

 

CATALÀ

NA AS AN AE

CASTELLÀ

NA AS AN AE
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MATEMÀTIQUES

NA AS AN AE

MEDI SOCIAL

NA AS AN AE

MEDI NATURAL

NA AS AN AE
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7. Valora la teva tasca amb els alumnes del teu curs. 

A l’inici de curs estava força a l’expectativa, ja que al ser nova a l’escola i al rebre informació 
sobre el grup que em tocava, m’ho vaig plantejar com a repte, ja que realment era un grup 
complicat. Vam començar amb alts i baixos, entre l’adaptació, conèixer els nens i nenes i establir 
el vincle de confiança va fer que com a mestra hagués de buscar molts recursos i m’hagués de 
posar força ferma per tal de poder conduir la situació d’una manera adequada.  

Tot i així, a mesura que avançava el curs, cada vegada ens coneixíem més i els alumnes sabien 
quins eren els meus límits i fins on podien arribar, cosa que crec que vaig aconseguir bastant bé 
després de tants intents i esforç. 

Ara puc dir que em sento molt satisfeta de la feina feta, sobretot quan miro enrere i veig aquell 
inici costós, ja que he vist una evolució molt evident a l’hora de gestionar els nens i nenes. 

Per altra banda, considero que he estat força atenta amb els nens i nenes que més necessitaven 
una atenció especial, ja que en tot moment m’he comunicat via oral o per correu amb les famílies 
i també he demanat ajuda a les psicòlogues que molt amablement m’han ajudat molt. Al final, 
les famílies s’han mostrat molt agraïdes per aquesta part. 

A l’hora de treballar, crec que sempre he intentat buscar activitats engrescadores i diferents, 
dins dels recursos amb els que comptava, que es poguessin anar alternant amb els llibres, cosa 
que els encantava. 
 

8. En cas de co-tutoria, valora la teva capacitat de treball en equip i col·laboració amb l’altre 
tutora. 

Crec que amb l’Angelines hem fet un bon equip, ella m’ha ajudat en tot moment amb el que he 
necessitat i també a resoldre molts dubtes que m’anaven sorgint sobre la marxa, ja que jo era 
nova i ella és una mestra amb molts anys d’experiència. En tot moment ens hem posat d’acord 
amb les tasques que havíem de fer, sobretot en relació amb les assignatures que compartíem i 
amb els projectes interdisciplinaris. Crec que no ha estat gens difícil prendre decisions conjuntes 

ANGLÈS

NA AS AN AE
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ni posar-nos d’acord amb com tirar cap endavant el grup-classe, sempre hem anat pel mateix 
camí. Per això, per la meva part, estic molt contenta d’haver pogut compartir aquest curs amb 
ella. 

 

Memòria tutoria 3r primària 
 

Curs: 3r 

Tutor/a: Tini Hernández i Sílvia Pinilla 

 

1. Descripció del grup classe: 

Número total d’alumnes:  23 
Número d’alumnes sexe masculí: 10 
Número d’alumnes sexe femení: 13 
Alumnes amb NEE: pendents de diagnòstic 5 
Alumnes amb PI: 
Número d’alumnes amb reforç: 4 
 

2. Valoració del grup: 

 El curs va començar amb 23 alumnes,  dels quals 10 són nens i 13 són nenes. Tots els nens venen 
de segon menys dos nens que venien de fora. Aquests han fet molt bona adaptació al grup 
classe. Durant aquest curs  s’han fet adaptacions de llengües i matemàtiques a dos nens. És un 
grup amb ganes d’aprendre, però dos nens presenten problemes de relació, conducta i actitud 
vers als altres a classe. Són moguts i xerraires, però treballen força bé.  

Aquest curs s’ha fet desdoblament: 2 hores a la setmana de matemàtiques, 1 hora  de llengua 
catalana i 1 hora de castellà, en petit grup amb els nens que tenen major dificultat , sobretot en 
comprensió oral i escrita i expressió escrita.  En música i anglès, la classe s’ha dividit en dos 
grups, la meitat feien anglès i la resta música i a l’hora següent al inrevés . El motiu de fer 
desdoblament ha estat per a poder atendre millor les necessitats dels alumnes.  Havia dies que 
aquest desdoblament es feia amb activitats de pissarra digital i ordinadors, per facilitar 
l’aprenentatge dels nens i a la vegada ser més engrescador. S’ha treballat també amb aquests 
nens amb dificultats d’una manera especial i s’han fet les adaptacions necessàries perquè puguin 
seguir el ritme de la classe. Han treballat molt i s’han implicat molt en el treball de cada dia.  

És un grup que en general, és molt xerraire, però a la vegada s’han pogut fer moltes activitats. 
Els nens tenen ganes d’aprendre i conèixer coses noves i poc a poc s’han anat motivant i s’ha 
pogut treballar amb ells. S’ha hagut de treballar molt el respecte i l'empatia, a final de curs hem 
aconseguit que els nens/es puguin explicar quines coses havien de millorar cadascun. 

 

3. Proposta de millora de l’acció tutorial:  

Recomanen reforçar tant l’expressió escrita com l’oral en castellà, però sobretot en català. 
S’hauria de reforçar el raonament de problemes, ja que els hi costa molt resoldre’ls. Al final de 
curs la majoria dels nens han adquirit prou autonomia d’estudi i treball. 
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4. Valoració de les sortides: (Can Rajoler, Escola Natura, ceràmica, colònies, sortides en 
general…) 

Lloc Data Valoració del 
1 al 5 

Proposta de millora 

Can Julià “fonts 
d’energia” 

9/11/2018 5 Cap. L’activitat en general va 
ser molt engrescadora. 

Cursa solidària Pistes 
d’atletisme Parets 

23/11/2018 5 Cap. Activitat que genera 
molta participació per part 
de les famílies. 

Can Rajoler “titelles” 15/1/2019 5 Activitat divertida pels nens 
Visita a l’ajuntament 
de Parets 

7/3/2019 5 Cap. Activitat molt lúdica pels 
nens/es. 

Ginkana i visita Parc 
Güell 

5/4/2019 5 Ens hagués agradat comptar 
amb els monitors durant tot 
el dia. 

Can Rajoler “tothora 
música” 

7/5/2019 5 Cap. Els nens/es van 
participar molt. 

Can Jornet (Parets) 
Ambients fauna 
Gallecs 

19/5/2019 5 Cap. Activitat a l’aire lliure on 
els nens/es participen i 
aprenen moltes coses. 

Sortida Danone 
(Parets) 

13/5/2019 5 Cap 

Dia de la família (cal 
Jardiner) 

15/5/2019 5 Cap, ja que és una activitat 
que atrau molt a les famílies. 

Escola de la Natura 
(Creixem junts) 

28/5/2019 5 Possibilitat d’interactuar més 
amb els gossos guia. 

Colònies (Marcel 
Maillot. Torroella de 
Montgrí) 

5,6,7/6/2019 4 Millor organització per part 
de la casa alhora de fer les 
activitats amb els nens/es. 

 
5. Festes celebrades a l’escola: (castanyada, reis, carnestoltes, festivals final d’etapa…) 

Lloc Data Valoració del 
1 al 5 

Proposta de millora 

Escola (Castanyada) 31/10/18 5 Cap. Els nens preparen 
danses i fan una actuació pels 
pares. 
 

Cavalcada de reis 
(escola) 

20/12/18 5 Tota l’activiat està molt bé, 
però el temps és curt i les 
cantates s’haurien de fer més 
a poc a poc. 

Amic invisible 
(escola) 

21/12/18 5 Cap. Activitat que agrada 
molt als nens/es. 

Dia de la Pau (escola) 30/01/19 5 Per primera vegada va 
participar tota l’escola, però 
els alumnes de la E.S.O van 
marxar abans que acabés 
l’activitat 

Dijous gras (escola) 28/02/19 5 Cap 
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Carnaval (escola) 1/03/19 5 Ens agradaria que tota 
l’escola participés i que es fes 
durant tota la tarda, ja que es 
perd molt de temps a les 
aules i desprès va tot molt 
ràpid. 

Origen dels aliments 
(escola de la natura a 
l’escola) 

15/03/19 5 Ens van recomanar fer-ho a 
l’aula i l’espai no era adient 
per fer l’activitat. 

Camí de l’aigua 
(escola) 

28/03/19 4 Fa molts anys que el format 
de l’activitat és el mateix, 
estaria bé introduir alguna 
novetat. 

Activitat de la 
cambra arrossera 
(Montsià) escola. 

Mes de Març 4 Caldria fer més atractius els 
recursos digitals. 

Sant Jordi (escola) 23/04/19 5 És el primer any que participa 
tota l’escola i ha estat molt 
bé, però a l’activitat dels jocs 
florals, els nens guanyadors 
de primària no van poder 
llegir els seus poemes. 
Creiem que l’activitat d’inici 
és massa llarga i perpetua els 
rols de gènere. 

Taller de percussió a 
l’escola. 

20/5/19  No podem valorar l’activitat 
perquè les tutores no van 
participar a l’activitat. 

 

6. Valoració amb gràfic per assignatura: Ll. Catalana, Ll. Castellana, Mates, Anglès 
(NA,AS,AN,AE) 

 

 

En el gràfic s'observa que tant a castellà com a català la mitja dels alumnes és de assoliment 
notable. En anglès observem que la mitja dels alumnes també és de  assoliment notable, però 
una mica més baixa que les altres llengües. A medi social i natural la mitja dels alumnes és de 
assoliment satisfactori. A matemàtiques la mitja dels alumnes és pràcticament la mateixa en 
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assoliment notable com en assoliment satisfactori, però una mica més alta en assoliment 
notable. 

Els resultats a final de curs ha estat també amb una mitja de assoliment notable. La majoria dels 
nens han aconseguit els objectius del curs i només passen a quart dos nens que no han assolit 
els objectius mínims. A tercer es queda un alumne que repetirà curs perquè no ha assolit els 
objectius mínims plantejats pel curs. 

 

7. Valora la teva tasca amb els alumnes del teu curs. 

Ens hagués agradat poder fer grups més reduïts per poder treballar més individualment  amb 
els alumnes amb més dificultats.  

8. En cas de cotutoria: 

Avantatges: 

Treballen amb diverses persones i punts de vista i fa que sigui més enriquidor. A l'hora de fer les 
entrevistes de tutoria repartim la feina i això fa que quedi més temps per altres coses. Els 
alumnes sempre tenen una persona a qui demanar ajuda. En aquest curs la figura del tutor és 
molt important.  

Inconvenients: 

Falta de temps per coordinar nostre treball com tutors. Més temps en comú per planificar totes 
les nostres activitats. 

 

Memòria tutoria 4t primària 
 

Curs 4t de primària 

Tutor/a: Marta Martín/ Montse Guardiola 

 

1. Descripció del grup classe: 

Número total d’alumnes: 28 
Número d’alumnes sexe masculí: 14 
Número d’alumnes sexe femení: 14 
Alumnes amb NEE: 4 
Alumnes amb PI: 2 
Número d’alumnes amb reforç: 6 
 

2. Valoració del grup: 

La dinàmica del grup classe a l’hora de treballar és bona; en general tenen prou interès en 
aprendre. Encara que tendeixen a pujar el to de veu, i els has d’avisar més d’una vegada. Falta 
polidesa a les feines, i control del material utilitzat. 

Pel que fa a les relacions socials és un grup força complicat. Al treball cooperatiu es generen 
molt conflictes, alguns d’ells amb reaccions d’impulsivitat per part d’alguns alumnes/as. A l’hora 
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del pati, especialment amb la pilota, es concentren la major part dels problemes entre ells; 
competitivitat, rivalitat, frustracions, baralles, insults… Cal vigilar molt de solucionar-lo durant 
aquesta estona, perquè sinó influeix a les hores següents. 

És un grup afectiu, educat i crític. Necessiten d’afecte però amb unes línies marcades, perquè si 
no aprofiten per trencar límits. 

S’ha treballat amb tutoria compartida, el fet que ha donat no seguir el mateix fil conductor; s’han 
treballat les emocions, l’expressió d’aquests, els mètodes de control d’una educació emocional, 
els conflictes entre ells i també les millores en les seves relacions. 

3. Proposta de millora de l’acció tutorial: 

De cara el curs vinent s’hauria de seguir un línia comuna i progressiva al llarg del curs. No perdre 
tant de temps en canvis de taula i càrrecs, ja que és un grup molt nombrós. 

S’han realitzat tutories individualitzades, però costa arribar a tots. Cal continuar amb aquesta 
dinàmica, els alumnes demanen tenir aquesta estona per poder parlar amb la tutora i alguns 
d’ells els has d’anar a buscar. 

 

4. Valoració de les sortides: (Can Rajoler, Escola Natura, ceràmica, colònies, sortides en 
general…) 

Lloc Data Valoració d’1 a 5 Proposta de millora 

Correus 17/10/18 4  

Can Julià 9/11/18 4  

Can Rajoler 15/01/19 4 Anar en autocar 

Escola de Música 29/01/19 4 Quan plogui que s'ajorni a un 
altre dia o anar en autocar 

Educació vial 
(ACESCO) 

5-7/02/19 4  

Parc Guell 05/04/19 4 Ampliació del temps de 
monitoratge 

Ceràmica 8-15-22/05 i 5  

Can Jornet 10/05/19 4  

Estartit 5-6-7/06 4 Millorar organització de la casa 
de colònies 

 

5. Festes celebrades a l’escola: (castanyada, reis, carnestoltes, festivals final d’etapa…) 
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Lloc Data Valoració d’1 a 5 Proposta de millora 

Castanyada 31/10/18 4 Ajuda d’un equip de festes a 
l’escola. 

Reis 20/12/18 5 Que el Papa Noel vingués l’últim 
dia pel matí, perdua de temps. 

Dia de la Pau 30/01/19 4 Més temps d’organització 

Dijous gras 28/02/19 3 Va faltar menjar 

Carnestoltes 1/03/19 4  

 

 

6. Valoració amb gràfic per assignatura Ll. Catalana, Ll. Castellana, Mates, Anglès, medi natural, 
medi social i global (NA,AS,AN,AE) 

 
 

7. Valora la teva tasca amb els alumnes del teu curs. 

Ha estat la meva primera tutoria de quart de primària, l’organització i programació al llarg del 
curs, les meves principals tasques a millorar. Degut també als canvis de direcció i a la tutoria 
compartida, ha estat difícil seguir una línia continua i progressiva durant el curs. Els meus punts 
forts han estat canviar metodologies, i fer les sessions més lúdiques i didàctiques, que han 
engrescat als alumnes en nous aprenentatges i formes de treballar en grup. El meu apropament 
als alumnes ha estat més profitós al segon trimestre, desprès d’haver-me relaxat. 
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8. En cas de cotutoria, valora la teva capacitat de treball en equip i col·laboració amb l’altre 
tutora. 

L’aspecte positiu de la cotutoria ens ha aportat repartir feines i aportar diversitat d’idees 
originals a l’hora de programar. Sobretot poder arribar a més alumnes, no només en tutories de 
pares, sinó també a les individuals en que hi ha alumnes que tenen més feeling amb una que 
amb l’altra, i després ens ho hem pogut comunicar. 

L’aspecte negatiu són les hores que falten de reunió de cicle, amb més hores la col·laboració 
entre ambdues podria millorar molt més. 

 
Memòria tutoria 5è primària 
 

Curs 2018-19:  5è de Primària 
 

Tutor/a: Cristina Fernández i Mirabai Gayà 
 
1. Descripció del grup classe:  

Número total d’alumnes:  25 
Número d’alumnes sexe masculí: 11 
Número d’alumnes sexe femení:  14 
Alumnes amb NEE:  Un alumne al de curs diagnosticat amb TDA i medicat a l’últim trimestre. 
Número d’alumnes amb reforç: 6 
 
2. Valoració del grup: 
 
El grup de cinquè aquest curs ha estat un grup molt intens a nivell de conflictes interns, amb el 
qual ha calgut una feina de tutoria molt extensa i coordinada. En general és un grup molt actiu, 
molt motivat i també que mostra molt interès per aprendre i amb molta capacitat d’autoreflexió. 
Però per altra banda amb una convivència complicada a l’aula i a les estones de lleure, potser 
degut a una alta competitivitat entre ells. 
 
El futbol ha estat un factor altament generador de conflictes entre ells. Cal pensar una manera 
de gestionar-ho de cara al curs vinent. Tot i que s’aconsella veure com inicien el curs gestionant-
se ells sols, i a partir d’aquí veure si cal establir algun protocol, ja que en aquest aspecte van 
millorar bastant a final de curs. No deixar d’observar-los en qualsevol cas. 
 
Tot i que molts d’ells a casa parlen castellà, la gran majoria es dirigeixen al professorat en català 
sense problema.  
 
La introducció del treball cooperatiu ha estat acollida amb gran entusiasme. Han estat capaços 
d’adaptar-se molt bé al nou mètode i, com és lògic, han sorgit els conflictes inicials naturals d’un 
mètode d’aquest tipus. Per una banda hi ha hagut un parell d’alumnes que, acostumats a 
treballar sols obtenint bons resultats, arribar a acords i el tracte amb els companys ha suposat 
un esforç per ells. Per altra banda molts altres han vist beneficiats els seus resultats gràcies a la 
motivació extra que els ha suposat el nou mètode. 
 
És un grup molt xerraire i difícil d’atraure l’atenció inicialment, però de seguida que connecten 
amb la proposta del mestre es mostren altament participatius. 
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3. Proposta de millora de l’acció tutorial: (Fer referència als punts que cal reforçar per el curs 
vinent) 
 
El grup demana molta presencia tutorial, i els va molt bé saber que poden parlar individualment 
i íntimament amb el tutor, si disposen d’aquest recurs el fan servir sovint i de bon grat. 
 
Tot i els conflictes s’estimen molt i gaudeixen de fer activitats de tipus emocional que despertin 
les seves emocions i els ajudi a gestionar-les.  
 
Com s’ha dit en el punt anterior, són un grup altament competitiu i aquest és un aspecte que cal 
tractar sovint, i cal estar molt atent a les hores de lleure com es relacionen entre ells i quin és 
realment l’origen dels conflictes, ja que tendeixen a tergiversar les explicacions al mestre. 
 
4. Valoració de les sortides: (Can Rajoler, Escola Natura, ceràmica, colònies, sortides en 
general…) 
 

Lloc Data Valoració 
d’1 a 5  

Proposta de millora 

Teatre Can Rajoler 08/11/18 4 Estaria be disposar d’un autocar per anar-hi. 

Excursió al barri Gòtic 
de Barcelona 

13/12/18 3 Explicació guiada deficient. 
Massa estona caminant i poca d’esbargiment. 
Poques alternatives a la pluja. 

Cursa solidaria al 
pavelló 

14/12/18 5  

Audició a l’EMMP 22/01/19 4 Estaria be disposar d’un autocar per anar-hi. 

Audició a l’Auditori 
de Barcelona 

25/01/19 5  

Teatre Can Rajoler 04/02/19 4 Estaria be disposar d’un autocar per anar-hi. 

Escola de la Natura Totes 
cancel·lades 

0  

Dia de la Família 15/05/19 4 Poca participació de les famílies per un 
problema d’incompatibilitat d’horaris. 

Colònies 5-7/06/19 4 Ell lloc molt bé, però la tasca dels monitors i 
l’organització prèvia no va estar ben 
gestionada. 

 
5. Festes celebrades a l’escola: (castanyada, reis, carnestoltes, festivals final d’etapa…) 
 

Festa Data Valoració 
d’1 a 5  

Proposta de millora 

Castanyada 31/10/18 4 Aconseguir la participació de l‘ESO 
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Cantata de Nadal 20/12/18 4 Aconseguir una millor sonorització de 
l’actuació amb més altaveus que cobreixin 
tot l’espai. 
Gestionar millor la participació de l’ESO. 

Dia de la Pau 30/01/19 4 Cal que els alumnes de l’ESO hi participin fins 
al final enlloc de marxar. 

Carnestoltes 01/03/19 4 Cal millorar el funcionament del micròfon. 

Sant Jordi 23/04/19 4 Cercar un espai resguardat de la calor per fer 
els Jocs florals. 

Festa final d’etapa de 
sisè 

21/06/19 5 Lloem la implicació i ajut dels pares a l’hora 
de recollir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Valoració amb gràfic per assignatura. Ll. Catalana, Ll. Castellana, Mates, Anglès, medi 
natural i medi social (NA,AS,AN,AE) 

 

 

7. Valora la teva tasca amb els alumnes del teu curs. 
 

Mirabai. Valoro en la meva tasca com a tutora essencialment la implicació emocional i el tracte 
individualitzat vers els alumnes i els seus conflictes i inquietuds particulars. Ha estat bonic, 
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alhora que intens, mediar i assenyalar camins a seguir. Per altra banda ha estat un aprenentatge 
dia rere dia amb moltes coses a millorar, concretament, el fet de discernir quins fets o situacions 
s’han de tutoritzar o no, i fins a quin punt és necessària una mediació. He necessitat més temps 
per programar. 

Cristina. Finalitzat el curs, considero que hi ha aspectes que caldrà replantejar-me de cara als 
cursos vinents. Principalment,  l’atenció que he donat als alumnes amb més dificultats.  Crec que 
requereixen més dedicació i un seguiment més concret i planificat.  

Valoro positivament, l’evolució en la interacció entre mestra i grup-classe i entre els mateixos 
alumnes.  S’ha treballat força durant tot el curs per millorar les seves relacions personals, 
afavorir el diàleg , la comunicació i el respecte. Tot i que són aspectes que s’han de continuar 
treballant, s’ha avançat força i bé. 

8.  En cas de co-tutoria valora la teva capacitat de treball en equip i col·laboració amb l’altra 
tutora. 

Ens hem entès molt bé i hem sabut coordinar-nos i repartir les tasques d’una manera equitativa. 
L’acció tutorial vers els alumnes l’hem entès de la mateixa manera. 

Per altra banda valorem negativament el  temps disponible al llarg del curs per coordinar-nos, 
que hagués millorat els resultats obtinguts en el cas d’haver-lo tingut.  No teníem cap hora de 
trobada al llarg de la setmana, per tant, tota la coordinació s’ha dut a terme fora de la jornada 
laboral. 

Memòria tutoria 6è primària 
 

Curs: 6è de Primària. Curs 2018-2019. 

Tutor/a: Estela Calabuig 

 

1. Descripció del grup classe:  

Número total d’alumnes: 26 alumnes en total. 
Número d’alumnes sexe masculí: 10 nens. 
Número d’alumnes sexe femení: 16 nenes. 
Alumnes amb NEE: 4 alumnes (2 alumnes amb TDAH, 1 alumne amb disortografia i 1 alumne 
amb dificultats visuals). Tots han fet reeducació o ja estan medicats. 
Número d’alumnes amb reforç: 2 alumnes amb adaptació metodològica. 6 alumnes que marxen 
a fer el reforç de matemàtiques i de llengua castellana amb la mestra de suport. 
 

2. Valoració del grup: (Com ha estat la dinàmica de treball del grup i la seva relació social…) 

En general és un grup al qual li costa concentrar-se en les feines d’aprenentatge. Així i tot, s’ha 
de remarcar que hi ha uns quants alumnes que sí que mostren interès i que tenen una molt bona 
actitud de cara als estudis i una bona retenció i aplicació dels coneixements. De la mateixa 
manera, és un grup molt competitiu i preocupat pels resultats que valora com a molt important 
obtenir bones qualificacions en les proves.  
 

Es tracta d’un grup que necessita molta implicació emocional per part dels adults i que, sobretot 
a final de curs, s’han mostrat més cansats i força alterats pel factor pre-adolescent.  



30 
 

La llengua vehicular durant tot el curs, i per part de tots els mestres, ha estat el català. A 
l’assignatura de llengua castellana, per contra, s’ha utilitzat el castellà; i en les assignatures 
d’anglès i plàstica la llengua utilitzada ha estat l’anglès.  

Encara que la majoria d'alumnes fan servir el català a l’hora de  comunicar-se amb els diferents 
mestres, utilitzen el castellà en les seves relacions entre iguals i amb els familiars. 

El fet que en aquesta classe passin molts professors no representa cap problema perquè hi ha 
una bona coordinació, ja que tots segueixen un mètode de treball bastant similar, si més no, 
complementari. 
 

Durant  el  curs  s'ha  fomentat  la  participació, el raonament verbal i matemàtic, l'expressió 
verbal i escrita i la comprensió oral i escrita. També s’han treballat i reforçat els hàbits d’estudi 
(tècniques d’estudi) i l’organització de tasques. Per últim, s’ha fet molt d’incís en el bon 
comportament, el respecte entre alumnes i de cara als mestres, i en la bona educació.  

A principi de curs ha costat una mica l’adquisició de l’hàbit de l’estudi sistemàtic, però a final de 
curs, un percentatge dels alumnes l’havia adquirit i en feia ús. Malgrat això, no s’ha aconseguit 
interioritzar aquest hàbit i només l’utilitzen quan hi ha una prova pautada. Si més no, al tercer 
trimestre s’han aplicat altres metodologies (com el treball cooperatiu) per aconseguir que 
l’alumne demostri el que sap sense tenir la pressió de la prova. 
 

S’ha millorat molt en la recerca d’informació de diferents fonts per a fer treballs o tasques i 
també en la presentació de treballs i deures (tant orals com per escrit) i en l’ús de noves 
tecnologies. S’ha treballat en grup i els alumnes amb dificultats de concentració o poc motivats 
han millorat treballant d’aquesta manera i han mostrat més implicació de cara a l’estudi. Així i 
tot, com a grup-classe, necessiten reforçar el treball cooperatiu i la distribució de tasques de 
forma igualitària i responsable. 
 

L'avaluació ha estat contínua, mitjançant l'observació del treball realitzat a l’aula, els deures, les 
fitxes,  l'estudi  i el treball personal,  preguntes  orals realitzades  a  classe  i l'interès general de 
l'alumne.  Aquesta  informació  es  facilita  als  pares  mitjançant una entrevista a finals del primer 
trimestre i una altre a final de curs. En el cas d’alumnes que mostrin més dificultats s’han 
efectuat altres entrevistes per poder reconduir la situació. També s’ha efectuat entrega d’un 
informe i del butlletí de notes al final de cada trimestre.  
 

L'adquisició de coneixements ha estat bastant satisfactòria i amb força qualitat. Així i tot, hi ha 
molts alumnes que no assoleixen els continguts mínims de la primària i que mostren poc interès 
i moltes dificultats envers l’estudi. 

Les proves de Competències d’aquest curs han sortit per sobre de la mitja de Catalunya en totes 
les àrees. 

 

3. Proposta de millora de l’acció tutorial: 
 

De cara el curs vinent, seria interessant seguir treballant amb els temes de respecte, acceptació 
de normes i la responsabilitat; així com també la capacitat d’admetre els errors i de reflexionar 
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sobre això. És important que coneguin i assimilin el que significa ser responsables, tolerants i 
educats.  

D’altra banda, aquest curs s’ha observat que hi ha una mancança general en la comprensió 
lectora i l’expressió escrita. Un nombre elevat d’alumnes no acaben de tenir una bona 
comprensió lectora i, per tant, es troben perduts en el moment de resoldre i desentrellar les 
tasques que han de realitzar. Seria interessant buscar una alternativa veritablement efectiva per 
tal que els alumnes de l’escola siguin capaços d’adquirir el gust per la lectura. També es podria 
treballar més la lectura en veu alta amb preguntes i resums orals per veure si hi ha una veritable 
comprensió del que s’ha llegit. 

Respecte l’expressió escrita, és important remarcar que en molts casos els alumnes no tenen la 
capacitat d’expressar del tot amb claredat els seus pensament. La seva creació de textos és 
desorganitzada i desestructurada i no presenten una gran riquesa de vocabulari en cap de les 
llengües que es treballen a l’escola. Per tant, s’hauria de fer èmfasi en aquest aspecte i treballar-
lo des de l’inici de curs amb activitats d’aula i per fer a casa. 
 

Respecte el raonament lògic es podrien presentar més reptes matemàtics on és donés un 
problema que se’ls podria presentar en el món real i haguessin d’usar tots els coneixements 
matemàtics que posseeixen. I, fins i tot, treballar cooperativament per arribar a la solució. Els 
alumnes han demostrat tenir interès en la resolució de reptes per arribar a un propòsit real, i per 
tant, es podria partir d’aquesta idea per desenvolupar d’una manera més eficient el seu 
raonament lògic i matemàtic.  

 

4. Valoració de les sortides: (Can Rajoler, Escola Natura, ceràmica, colònies, sortides en 
general…) 
 

Sortida  Data Valoració d’1 a 5  Proposta de millora 

Teatre Can Rajoler 8 novembre 2018 4 Estaria bé que els alumnes 
poguessin anar en autocar. 

Excursió Barri Gòtic 
Barcelona 

13 de desembre 
2018 

3 Explicació guiada deficient.  
Poques alternatives a la pluja. 
Massa estona caminant i poca 
d’esbargiment. 

Cursa Solidària 14 desembre 
2018 

5  

Audició Música a la 
EMMP 

22 gener 2019 4 Estaria bé que els alumnes 
poguessin anar en autocar. 

Auditori de Barcelona 25 gener 2019 5  

Teatre Can Rajoler 4 febrer 2019 4 Els nens no la van acabar 
d’entendre. Però l’actuació va 
estar molt bé. 
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Estaria bé que els alumnes 
poguessin anar en autocar. 

Bàsquet 6 febrer 2019 5  

Futbol 13 maig 2019 5  

Escola Natura Diverses dates. 
Totes 
cancel·lades, no 
han complert 
amb cap. 

0 Molt malament la gestió d’aquest 
curs. 

Dia Família 15 maig 2019 5 A 6è de primària hi va haver poca 
participació dels pares. 

Divertillengua 30 maig 2019 5  

Colònies 5, 6 i 7 juny 2019 4 La tasca dels monitors no va ser 
suficientment acurada. 
L’organització en general de la 
casa de colònies no va estar ben 
gestionada. 

Parc Linera 14 juny 2019 5  

 

5. Festes celebrades a l’escola: (castanyada, reis, carnestoltes, festivals final d’etapa…) 
 

Festa Data Valoració d’1 a 5  Proposta de millora 

Castanyada 31-10-2018 5 Que les mestres facin també una 
dansa. 
Aconseguir també la participació 
de Secundària. 

Cantata de Nadal 20-12-2018 4 Millorar la sonorització de 
l’actuació amb més altaveus que 
cobreixin tot l’espai. 
Gestionar d’una manera diferent 
la participació de Secundària. 

Dia de la Pau 30-01-2019 4 Caldria que els alumnes de 
Secundària participessin fins al 
final de la festa, enlloc de marxar 
a mitja presentació dels alumnes 
més petits. 

Carnestoltes 01-03-2019 4 És important revisar i millorar el 
funcionament del micròfon. 
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Sant Jordi 23-04-2019 - 5 (gimcana) 
- 4 (jocs florals) 

 
- Estaria bé trobar un espai adient 
al tipus de cerimònia que es fa 
pels Jocs Florals. 

Festival final d’etapa 
6è 

21-06-2019 5 En comptes de proposta de 
millora, voldria valorar la 
implicació i ajut dels pares en la 
recollida de l’acte. 

 

6. Valoració amb gràfic per assignatura. Ll. Catalana, Ll. Castellana, Mates, Anglès, medi natural 
i medi social (NA,AS,AN,AE) 

 

 

7. Valora la teva tasca amb els alumnes del teu curs. 

Aquest curs, s’han presentat alumnes amb dificultats de relació amb els iguals. Aquests, tenien 
problemes de gestió de les emocions i s’ha intentat treballar amb ells d’una forma més personal 
per tal d’aconseguir una millora en aquest aspecte. En el moment d’enfrontar-se a una situació 
extrema (per a ells), han adquirit més eines d’autocontrol (que han estat treballant amb la 
psicòloga i amb la tutora) i han vist que la seva relació amb els iguals ha millorat 
considerablement, sentint-se més ben valorats pel grup-classe. 
 

D’altra banda, hi ha hagut alguns alumnes amb dificultats d’aprenentatge. Amb alguns d’aquests 
alumnes, mitjançant el seguiment per part de la mestra i la coordinació amb les famílies, s’ha 
pogut observar una millora en els resultats obtinguts en les diferents àrees. Fins i tot, a alguns 
d’aquests alumnes se’ls han fet unes adaptacions metodològiques que els han motivat i ajudat 
a tirar endavant.  

En canvi, hi ha hagut altres alumnes amb els quals no s’ha disposat de prou eines i estratègies 
per atendre correctament i han quedat una mica relegats. Aquests alumnes han acabat el curs 
amb unes notes poc satisfactòries i les famílies no han mostrat prou empenta per canviar 
aquesta situació. 
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A principi de curs es va observar que hi havia poca cohesió de grup. I, juntament amb la 
coordinació del nucli de psicologia, s’ha aconseguit que acabin el curs com un grup més unit i on 
compten més els uns amb els altres. Malgrat tot, és un aspecte que s’ha de seguir treballant.  

 

Personalment, crec que la feina realitzada ha estat prou bona, però m’amoïna aquells alumnes 
que no he sabut reconduir i motivar per treure un curs amb bons resultats. Crec que m’han faltat 
eines i temps.  

També crec que en alguns aspectes no he pogut motivar-los prou. Per exemple, en els tallers 
amb els pares, en les lectures diàries i l’hàbit lector o en les participacions d’algunes tasques. 

Per últim, encara que els resultats en els exàmens han estat prou satisfactoris, ha mancat una 
mica més de treball en l’expressió escrita. M’agradaria poder tenir més formació per poder 
millorar aquest aspecte. 

 

Memòria tutoria 1r ESO 
 

 

Curs: 1r ESO 

Tutora: Ana Mª Ramiro Arrabal 
 

1. Descripció del grup classe:  

Número total d’alumnes: 26 
Número d’alumnes sexe masculí: 17 
Número d’alumnes sexe femení: 9 
Alumnes amb PI: 1 
 

2. Valoració del grup: 

El grup de 1r d’ESO d’enguany ha estat un grup força infantil en general, amb una dinàmica de 
grup una mica caòtica pel que fa al treball en grup i amb una tendència a despistar-se. 

En si, és un grup força fragmentat, en el sentit que hi ha formats diferents grups, amb interessos 
diferents. Segons els mateixos alumnes, aquesta situació és així des de que eren ben petits. 
Tanmateix, cal dir que l’actitud d’un alumne nou envers el grup-classe no ha estat entesa per 
aquest últim, la qual cosa ha provocat, en ocasions, situacions de no-enteniment. 

En general, un grup poc madur, que ha necessitat sovint la intervenció de l’adult per tal de 
resoldre les diferències plantejades entre diferents alumnes. Tot i així, mica en mica, han anat 
aprenent a resoldre les seves diferències i a respectar-se mútuament. 
 

3. Proposta de millora de l’acció tutorial:  

Personalment crec convenient continuar treballant les relacions entre els alumnes i buscar 
activitats per tal de fomentar el bon enteniment entre ells, alhora que potenciar l’empatia. Penso 
que és molt important donar-los feedback positiu. 
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4. Valoració de les sortides: (Can Rajoler, Escola Natura, ceràmica, colònies, sortides en 
general…) 

Lloc Data Valoració d’1 a 5  Proposta de millora 

El planetari a l’escola 
(Escola de la Natura) 

23-10-18 5 - 

Depuradora CASSA a 
Sabadell 

22-11-18 5 Visita guiada i experiment de 
laboratori. Fan grups de 15 
alumnes, potser caldria fer 
grups més reduïts a l’hora de fer 
els experiments, de tal manera 
que els alumnes augmentin el 
seu temps de participació 

Anàlisi del sòl agrícola 
(Escola de la Natura) 

09-03-19 5 L’espai al laboratori és molt 
reduït. Caldria proposar fer-lo a 
Can Jornet  

La gran diversitat dels 
invertebrats (Escola de 
la Natura) 

19-04-19 5 - 

El Camuflatge (Escola de 
la Natura) 

19-04-19 5 - 

La mobilitat i els 
contaminants 
atmosfèrics (Escola de la 
Natura) 

09-04-19 5 Els grups de treball haurien de 
ser més reduïts per tal de poder 
treballar millor. 

Volcà Croscat i Colades 
de Sant Joan de les Fonts 

26-10-18 5 Caldria donar la informació 
inicial en grups reduïts. 

Itinerari en anglès pel 
casc antic de Parets del 
Vallès 

14-05-19 5 - 

Sortida a Can Arimon 19-06-19 5 - 

Colònies  del 22-05-19 al 
24-05-19 

5 - 

Sortida al Canal Olímpic 20-05-19 5 - 

Taller de gènere Sessió 1 04-02-19 5 - 

Taller de gènere Sessió 2 11-03-19 5 - 

Conferència “La Marató 
de TV3” 

05-12-18 5 - 
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5. Festes celebrades a l’escola: (castanyada, reis, carnestoltes, festivals final d’etapa…) 

Lloc Data Valoració d’1 a 5  Proposta de millora 

Sant Jordi i Jocs Florals 23-04-19 5 - 

Carnaval  01-03-19 5 - 

Dia de la Pau 30-01-19 5 - 

Reis i cantata 20-12-18 5 - 

Castanyada 31-10-18 1 Potser caldria implicar molt més 
als alumnes de secundària, 
proposant-los activitats pròpies 
d’aquesta celebració: balls 
típics, activitats amb els més 
menuts, etc... 

 

6. Valoració amb gràfic per assignatura. Ll. Catalana, Ll. Castellana, Mates, Anglès, medi 
natural i medi social (NA,AS,AN,AE) 

 

 

7. Valora la teva tasca amb els alumnes del teu curs. 

Personalment em sento bastant satisfeta amb la meva funció tutorial. Ha estat una tutoria, en 
algunes ocasions, una mica complicada. Entre les accions dutes a terme: 

1.- Un mínim de tres reunions per família. 

2.- Tutories individualitzades, bastant sovint. Un número gran d’alumnes ha necessitat suport a 
nivell tutorial, bàsicament per temes de relació entre ells mateixos. 

3.- Comunicació fluïda i contínua amb les famílies i amb continu feedback. Temps de resposta 
als pares: immediat. 
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4.- Treball conjunt amb el Gabinet Psicopedagògic de l’escola. He derivat alguns alumnes, per 
tal que se’ls fes un seguiment més exhaustiu. 

5.- Consulta de temes al Gabinet Psicopedagògic. 

6.- Contacte amb alguns professionals d’alguns alumnes (amb el vistiplau dels pares) per tal de 
fer un seguiment més actiu i real de l’alumne. 

7.- Tutoria grupal setmanal, enfocada als alumnes i a desenvolupar la seva capacitat de 
comunicació entre sí.  

8.- L’actitud i el comportament que aquest grup ha tingut durant les colònies (molt positiu), 
demostra que han millorat i que han après a escoltar, tot i que de vegades els costi una mica. 

 
Memòria tutoria 2n D’ESO 
 

Curs  2n D’ESO 

Tutor/a: MARC-ANTONI BALADON 
 

1. Descripció del grup classe:  

Número total d’alumnes: 29 

Número d’alumnes sexe masculí: 13 

Número d’alumnes sexe femení: 16 

Alumnes amb NEE: 2 

Alumnes amb PI: 2  

 

2. Valoració del grup:  

El grup de segon ha estat enguany un grup molt potent des del punt de vista acadèmic. S’ha 
treballat molt amb activitats de PNL -des de tutoria- els següents punts: 

- mirar de trencar grups tancats d’alumnes; he buscat que tothom es respecti, 

-treballar per evitar el sentiment de favoritisme que tenen els alumnes sobre alguns 
professors/res i com de malament els ha fet sentir durant el curs. 

-treballar el coneixement propi, l'acceptació de la diversitat i el control de les emocions  

-crear un espai i un moment (les hores de tutoria) per poder donar la seva opinió i aprendre a 
fer-ho des del respecte. 

-donar-los autonomia i autoestima: fent-los sentir que jo crec  en ells, els alumnes han gregut 
en sí mateixos i han promocionat tots, inclús alumnes amb 6, 7 o 8 matèries suspeses. 

 

3. Proposta de millora de l’acció tutorial: 
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-Tenir cura del grup com a un molt bon grup que té una personalitat molt forta i definida: els 
agrada comentar i discutir els punts que els fan referència. 

-Evitar les bromes als alumnes davant els altres: no els ha agradat i m’ho han fet saber. 

 

4. Valoració de les sortides: (Can Rajoler, Escola Natura, ceràmica, colònies, sortides en 
general…) 

Lloc Data Valoració d’1 a 5  Proposta de millora 

Cursa solidària 14-12-18 4  

Canal Olímpic 20-05-19 5  

Colònies 22 al 24-05-19 5  

 

5. Festes celebrades a l’escola: (castanyada, reis, carnestoltes, festivals final d’etapa…) 

Lloc Data Valoració del 1 al 5  Proposta de millora 

Cantata de Nadal  1 Va sortir malament ja que no 
vam poder assajar tots junts 
mai. 

Senyor Bigotis  5  

Sant Jordi  5  

 

6. Valoració amb gràfic per assignatura. Ll. Catalana, Ll. Castellana, Mates, Anglès, medi 
natural i medi social (NA,AS,AN,AE) 
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7. Valora la teva tasca amb els alumnes del teu curs. 

He estat molt content amb el grup. Les famílies han estat molt col·laboradores i participatives. 
El resultat ha estat molt positiu. 

 

 

Memòria tutoria 3r ESO 
 

Tutors: 1r trimestre:   Hug Blanchar 

2n i 3r trimestres:  Lluís González (amb la col·laboració de Pilar González) 

 

Curs de tutoria complicada, per la baixa voluntària del professor Hug a finals de desembre de 
2018. El nou Director s’ha fet càrrec de la tutoria de 3r, amb les dificultats de combinar dos 
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càrrecs tan exigents. La Titular ha fet ajudes en alguns aspectes: entrevistes personals amb 
alguns alumnes i famílies, tractament d’algunes incidències, etc. 

Tot plegat no ha estat del tot exitós, i els alumnes han notat molt els canvis. Tanmateix, haig de 
dir que hem atès amb molta dignitat i amb tota la rapidesa amb què hem estat capaços les 
diferents dinàmiques del grup, que no ha estat fàcil. 

Es tracta d’un grup molt heterogeni, amb diferents tipologies d’alumne i amb certes mancances 
preocupants de cohesió en molts moments. Hem hagut de fer front a un parell de casos de 
presumpte bullying, i això ha posat a prova les dinàmiques amb nosaltres com a tutors i entre 
els companys del grup. 

També hem hagut de fer front a dinàmiques de passotisme envers la feina, d’excés de diversió 
a l’aula i de manca de rigor i d’esperit d’estudi. Hem provat de fer-nos nostra la classe, i d’influir 
positivament en el grup, però ha esta a costa de ser durs amb determinades persones que 
crèiem que feien mal al comú. Tota una prova. 

Resum dels resultats acadèmics: 
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NA 1 7 1 0
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Propostes de millora:         

És important entendre la dinàmica del grup actual, i ser capaços de modificar-la i de fomentar 
un ambient positiu a l’aula, que promogui l’amistat i la feina compartides. El tutor de 4t d’ESO 
té un repte molt important, que inclourà la necessitat de millorar els resultats de CCBB 
d’aquests alumnes. 

 

Memòria tutoria 4t ESO 
 

Curs: 4t ESO 
Tutora: Rosario Aguilera 
 

1.Descripció del grup:  

Noies: 10 
Nois: 18 
PI: 1 
Total: 28 
 

2. Descripció del grup. 

Ha estat un grup amb molts nois i això ha determinat moltes vegades certes actituds a classe. La 
gran majoria eren companys des de P3, però hi havia 3 alumnes que havien repetit al llarg de 
l’escolaritat. La relació de dos d’ells amb el grup no sempre ha estat bona. 
 

Durant el primer trimestre va causar baixa voluntària un dels repetidors i al mes de febrer també 
va deixar l’escolaritat un altre dels repetidors. 
 

1r Trim 2n Trim 3r Trim FINAL

NA 3 8 7 1

AS 4 13 12 18
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AE 9 3 5 5
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El ritme de treball ha estat per sota de les possibilitats mitjanes dels alumnes. La gran majoria 
s’han conformat amb un aprovat. Per tant, el seu rendiment ha sigut baix tant en els treballs 
col·laboratius com en la majoria de projectes de recerca. Quant al servei comunitari tampoc han 
mostrat massa interès. 

La relació entre els alumnes ha estat en la majoria dels casos correcta, però en alguns moments 
ha hagut algun enfrontament individual que hem pogut solucionar amb diàleg, implicacions de 
companys i pares. 

Ha estat un grup-classe dividit en diferents subgrups, però en el viatge de curs a Berlín les 
relacions han millorat i en certs moments s’han ajudat. Tot i que a la tornada a la vida escolar, 
les diferències s’han mantingut. 

 

3. Valoració de les sortides. 

Lloc Data Valoració d’1 a 5  Proposta de millora 

Cursa solidària 14-12-18 4 Implicar més els alumnes en el 
projecte i a ser més solidaris. 

Viatge-Berlín 10 al 14 de 
febrer 

5 Valorat a l’ apartat “viatges”. 

 

5. Festes celebrades a l’escola: (castanyada, reis, carnestoltes, festivals final d’etapa…) 

Lloc Data Valoració d’1 a 5  Proposta de millora 

Cantata de Nadal  1 va sortir malament ja que no es 
va poder assajar tothom junts 
mai. 

Reis 20-12-18 3 Cal preparar millor la festa, les 
disfresses, la música….. 

Sant Jordi  5 Millorar la col.laboració i 
organització amb tota l’escola. 
Fer-la més curta pels més petits. 

 

6. Avaluació. 

De 29 alumnes de 4t d’ESO, tots han aconseguit el graduat. Un d’ells segons els criteris del seu 
PI. 

Català i Castellà: tots els alumnes aproven l’assignatura de català, però cal millorar i treballar 
més l´expressió escrita. Tots els alumnes aproven l’assignatura de castellà. Es pot millorar 
l’expressió escrita. 

L’anglès ha millorat el seu rendiment respecte a l’alemany 
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Hi ha una correspondència entre la matèria de Ciències socials i les llengües de català i castellà 
en quant a resultats. Tota la classe ha aprovat la matèria. Indica una comprensió lectora bona i 
una capacitat bona de relació i reflexió dels temes tractats. 

Dintre de la part Científica-matemàtica, la matèria de Matemàtiques és la que més suspesos té. 
Física i química i tecnologia tenen 4 i 2 alumnes suspesos respectivament; per tant, aquesta part 
és la que presenta més dificultats per l’ alumnat. 
 

En quant a resultats generals, domina l’AS en més d’un 50% dels alumnes a la majoria de les 
matèries. La franja d’AE està al voltant del 10%. Tot això ens indica el grau de conformisme de 
la classe-grup i la manca d’esforç mostrada per una part important de la classe. 
 

Resultats mostrats al gràfics per matèries: 
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8 Alumnes 

 

 

 

18 Alumnes 
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20 Alumnes 
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Resultats finals de 4tESO 
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Valoració Projectes 
Valoració de Projectes ACESCO 2018/19  Apadrinament Lector 1r – 6è 
 

-Nom del Projecte:  Apadrinament Lector 1r - 6è  

-Persona/es que l’han impulsat: 

1. Mayte Tortajada 
2. Estela Calabuig 

-Any del projecte:  3r 

-Recursos materials o temporals utilitzats: 

1. Recursos materials: Contes portats pels alumnes de 1r i també algunes recomanacions 
dels de 6è. Jocs de consciència fonològica i de pràctica de la llengua catalana. 

2. Recursos temporals: activitat realitzada cada 15 dies durant 1 hora, a l’assignatura de 
llengua catalana. 

 

-OBJECTIUS DEL PROJECTE: 

0 - No realitzat  1 - Iniciat  2 - Força avançat  3 - Consolidat 

 Objectius generals del Projecte Valoració (de 0 a 3) 

1 Millorar l’aprenentatge de la lectura i la escriptura dels 
alumnes de 1r. 

2 

2 Potenciar la relació entre els alumnes de 6è i 1r. 3 

3 Fomentar l’hàbit lector entre els alumnes. 2 

 

-Elements objectius que permeten fer aquesta valoració:  

L’activitat de l’apadrinament lector ajuda a consolidar l’aprenentatge de la lectoescriptura d’una 
manera lúdica. Es creen lligams afectius importants i es reforça l’autoestima tant dels petits com 
dels alumnes més grans. 

Aquest curs ha estat un any en què s’han creat lligams forts entre alumnes dels dos cursos. 
Malgrat això, als alumnes de 6è els ha mancat iniciativa a l’hora de corregir les dificultats dels 
més petits i proposar jocs i activitats. 

-Propostes de millora per al curs 2019/20: 

Com a proposta de millora, hauríem d’intentar que els alumnes de 6è fossin capaços de reforçar 
la lectura dels més petits d’una manera més dinàmica i oferir-los més eines d’aprenentatge. 

Nous projectes que caldrà implementar, derivats de mancances que observem al centre. 

Considerem que seria interessant buscar la manera de poder treballar amb l’apadrinament lector 
dins de l’horari escolar, sense haver de perdre classes d’altres àrees. 

- Empremtes treballades: Empremta emocional i competencial. 
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Valoració de Projectes ACESCO 2018/19  Consell d’infants de Parets 
 

-Nom del Projecte:  Consell d’Infants de Parets 

-Persones que l’han impulsat: 

1. Cristina Fernández 
2. Estela Calabuig 

-Any del projecte:  7è 

-Recursos materials o temporals utilitzats: 

1. Recursos materials: Bústia Consellers i material fungible. 
2. Recursos temporals: Activitat realitzada un cop al mes durant tot el curs. 

 

-OBJECTIUS DEL PROJECTE: 

0 - No realitzat  1 - Iniciat  2 - Força avançat  3 - Consolidat 

 Objectius generals del Projecte Valoració (de 0 a 3) 

1 Fomentar la participació dels nois i noies en els afers del 
municipi. 

2 

2 Millorar la ciutat incorporant els punts de vista dels nois i les 
noies. 

2 

3 Aprendre el funcionament de les institucions 
democràtiques, sobretot l’Ajuntament. 

2 

 

-Elements objectius que permeten fer aquesta valoració:  

Els alumnes han pogut participar en decisions d’alguns aspectes del municipi de Parets, però no 
s’ha traspassat a la resta dels grups-classe de forma participativa. 

Els nens i nenes entren en contacte amb els òrgans de govern municipals, en algunes sessions, i 
aprenen a participar en les decisions que afecten a la comunitat; relacionant-se amb alumnes 
d’altres centres. 

-Propostes de millora per al curs 2019/20: 

Seria interessant que enviessin informació més esclaridora de la feina exacta dels consellers i del 
que han de treballar a l’aula. 

D’altra banda, hi ha hagut una mica de confusió amb les dates, horaris i llocs de realització de 
les diferents sessions. I estaria bé que la informació arribés a temps i per un mitjà adequat. 

També estaria bé que fossin els alumnes els que escollissin el tema a tractar, ja que no poden 
decidir cap aspecte del mateix. 

- Empremtes treballades: Empremta social i empremta global. 
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Valoració de Projectes ACESCO 2018/19  Club dels Lectors 
-Nom del Projecte:  Club dels Lectors 

-Persona/es que l’han impulsat: 

1. Cristina Fernández 
2. Estela Calabuig 

-Any del projecte:  2n 

-Recursos materials o temporals utilitzats: 

1. Recursos materials: Biblioteca d’aula i llibres aportats per les mestres i/o alumnes. 
2. Recursos temporals: Cada dia es dediquen 20 minuts de lectura individual/ grupal. Un 

cop al mes es presenten altres llibres (recomanats per mestres i alumnes). 
 

-OBJECTIUS DEL PROJECTE: 

0 - No realitzat  1 - Iniciat  2 - Força avançat  3 - Consolidat 

 Objectius generals del Projecte Valoració (de 0 a 3) 

1 Fomentar la lectura diària. 1 

2 Millorar la comprensió lectora dels alumnes. 1 

3 Participar en les sessions recomanant i aportant valoracions 
de les lectures. 

2 

 

-Elements objectius que permeten fer aquesta valoració:  

En primer lloc, els alumnes que no tenien hàbit lector no l’han adquirit durant aquesta lectura 
diària. Més aviat, ho han apreciat com una estona per esbargir-se. 

En l’aspecte de la millora de la comprensió lectora, és una eina complementària a tota la feina 
que es realitza en els diferents àrees per millorar aquest aspecte, però no és el recurs més 
eficient per aconseguir aquest objectiu. 

Certament, hi ha hagut alumnes que sí que han mostrat interès en aportar i recomanar lectures 
per als seus companys. 

-Propostes de millora per al curs 2019/20: 

Creiem que s’ha d’intentar dinamitzar aquesta estona de lectura d’una manera diferent per 
aconseguir treure’n més profit. Es podrien fer més lectures orals amb preguntes posteriors entre 
alumnes o per part de la mestra. 

- Nous projectes que caldrà implementar, derivats de mancances que observem al centre. 

Creiem que seria necessari incrementar els recursos materials pel que fa a les lectures. Donat 
que ara mateix es responsabilitat de cada mestra proporcionar lectures atractives i no sempre 
es disposen dels recursos necessaris. 

-Empremtes treballades: Empremta competencial i empremta emocional. 
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Valoració de Projectes ACESCO 2018/19  Setmana de la Ciència. L’AIGUA 
-Nom del Projecte:  Setmana de la Ciència. L’aigua 

-Persona/es que l’han impulsat: 

1. Cristina Fernández 
2. Estela Calabuig 
3. Mirabai Gayà 

 

-Any del projecte:  1r  

-Recursos materials o temporals utilitzats: 

1. Recursos materials: Paraigua transparent, cotó, fils de pescar, plastilina, gots de plàstic, 
oli, mel, bicarbonat, sucre, sal, escuradents, colorant alimentari, tap de suro, peces de 
metall, ampolles de vidre (mateixa mida), copes de vidre, palletes, bosses de plàstic amb 
zip, material fungible d’aula. 

2. Recursos temporals: 3 dies complerts durant el 1r trimestre. 
 

-OBJECTIUS DEL PROJECTE: 

0 - No realitzat  1 - Iniciat  2 - Força avançat  3 - Consolidat 

 Objectius generals del Projecte Valoració (de 0 a 3) 

1 Valorar la importància de l’aigua. 3 

2 Conèixer i detectar les propietats i els estats de l’aigua. 3 

3 Experimentar amb les propietats i els estats de l’aigua. 3 

 

-Elements objectius que permeten fer aquesta valoració:  

Mitjançant un ppt i un taller impartit per l’escola de la natura, els alumnes van ser conscients de 
com malgastem l’aigua i com la podrien estalviar; a més de la importància que té a la nostra vida 
quotidiana. 

A partir de molts treballs d’experimentació i manipulació d’aquest element, han tingut 
l’oportunitat d’aprendre quines són les propietats i els estats de l’aigua. D’una forma dinàmica i 
motivadora. 
 

-Propostes de millora per al curs 2019/20: 

Donar espai i temps a les mestres per coordinar-se i planificar correctament el projecte. Ja que 
s’han hagut de buscar estones entre classes i s’ha hagut de recórrer a les xarxes socials. 
 

- Empremtes treballades: Empremta global, empremta competencial, empremta emocional, 
empremta social i empremta familiar (exposició on es presentaven treballs a les famílies). 
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Valoració de Projectes ACESCO 2018/19  Proj. 1 SCRABBLE 
-Nom del Projecte:  Proj.1  Scrabble 

-Persona/es que l’han impulsat: 

1. Cristina Fernández 
2. Estela Calabuig 
3. Mirabai Gayà 

 

-Any del projecte:  1r 

-Recursos materials o temporals utilitzats: 

1. Recursos materials: Fullola de fusta, làmines de goma EVA A3, ordinador portàtils i 
material fungible d’aula. 

2. Recursos temporals: 3 dies complerts durant el 2n trimestre. 
 

-OBJECTIUS DEL PROJECTE: 

0 - No realitzat  1 - Iniciat  2 - Força avançat  3 - Consolidat 

 Objectius generals del Projecte Valoració (de 0 a 3) 

1 Construir el joc de taula “Scrabble”. 2 

2 Crear les diferents parts del joc distribuint de forma correcta 
l’espai i aprofitant tots els materials. 

2 

3 Aprendre a jugar i entendre el joc. 3 

 

-Elements objectius que permeten fer aquesta valoració:  

En primer lloc, els alumnes van mostrar dificultats coordinar-se i en distribuir els materials. Molts 
grups van haver de repetir algunes parts ja que no les havien realitzat correctament. Finalment, 
però, tots van aconseguir seguir les instruccions donades i construir el seu propi joc. 

D’altra banda, van ser capaços de redactar les instruccions i jugar-hi. 

-Propostes de millora per al curs 2019/20: 

Donar espai i temps a les mestres per coordinar-se i planificar correctament el projecte. Ja que 
s’han hagut de buscar estones entre classes i s’ha hagut de recórrer a les xarxes socials. 
 

- Nous projectes que caldrà implementar, derivats de mancances que observem al centre. 
 

S’hauria de donar eines als alumnes per ajudar-los en la distribució de les tasques i en la 
coordinació entre ells. Estaria bé crear un document o guia de centre que se’ls pogués facilitar. 

-Empremtes treballades: Empremta global, empremta competencial, empremta emocional i 
empremta social.  



55 
 

Valoració de Projectes ACESCO 2018/19  Proj. 2. Ciutat amb figures geomètriques 
-Nom del Projecte:  Proj. 2. Ciutat amb figures geomètriques 

-Persona/es que l’han impulsat: 

1. Cristina Fernández 
2. Estela Calabuig 
3. Mirabai Gayà 

 

-Any del projecte:  1r 

-Recursos materials o temporals utilitzats: 

1. Recursos materials: Una fullola de fusta, figures geomètriques de paper, materials 
reciclats, plastilina i material fungible d’aula. 

2. Recursos temporals: 5 tardes complertes durant el 3r trimestre. 

-OBJECTIUS DEL PROJECTE: 

0 - No realitzat  1 - Iniciat  2 - Força avançat  3 - Consolidat 

 Objectius generals del Projecte Valoració (de 0 a 3) 

1 Crear la maqueta d’una ciutat a escala 14/1.500 cm aplicant 
figures geomètriques en 3D. 

2 

2 Adonar-nos dels cossos geomètrics que estan presents al 
nostre espai quotidià  i crear l’espai urbà a partir d’aquests. 

2 

3 Composar una gran maqueta a partir de les maquetes de 
cada grup que tindran continuïtat les unes amb les altres. 

3 

 

-Elements objectius que permeten fer aquesta valoració:  

La creació de la maqueta la van emprendre amb curiositat i empenta, demostrant la seva 
creativitat i modificant els aspectes necessaris per crear la gran maqueta. Van presentar alguns 
problemes a idear els edificis a partir dels cossos geomètrics. 

-Propostes de millora per al curs 2019/20: 

Donar espai i temps a les mestres per coordinar-se i planificar correctament el projecte. Ja que 
s’han hagut de buscar estones entre classes i s’ha hagut de recórrer a les xarxes socials. 
 

Nous projectes que caldrà implementar, derivats de mancances que observem al centre. 
 

S’hauria de donar eines als alumnes per ajudar-los en la distribució de les tasques i en la 
coordinació entre ells. Estaria bé crear un document o guia de centre que se’ls pogués facilitar. 

- Empremtes treballades: Empremta global, empremta competencial, empremta emocional, 
empremta social i empremta familiar (exposició on es presentaven treballs a les famílies). 
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Valoració de Projectes ACESCO 2018/19  Jocs Florals 
-Nom del Projecte:  Jocs Florals 

-Persona/es que l’han impulsat: 

1. Estela Calabuig 
 

-Any del projecte:  3r 

-Recursos materials o temporals utilitzats: 

1. Recursos materials: Exemples de textos en prosa i en vers i material fungible.  
2. Recursos temporals: 1h i 30 minuts d’expressió escrita cada 15 dies. 

 

-OBJECTIUS DEL PROJECTE: 

0 - No realitzat  1 - Iniciat  2 - Força avançat  3 - Consolidat 

 Objectius generals del Projecte Valoració (de 0 a 3) 

1 Fomentar la creativitat 2 

2 Millorar l’expressió escrita dels alumnes 2 

3 Treballar i revisar la competència discursiva 2 

 

-Elements objectius que permeten fer aquesta valoració:  
 

Mitjançant la creació de textos literaris en prosa i en vers, els alumnes practiquen l’expressió 
escrita. Un cop entregats es fa revisió tant per part de la mestra com entre alumnes, però no 
sempre es completa aquesta revisió amb una repetició millorada del material creat. En alguns 
casos, es nota la mancança de creativitat dels alumnes, sobretot en aquells que no tenen un 
hàbit de lectura desenvolupat, ja que mostren falta de vocabulari, de coherència i cohesió de 
textos i d’imaginació.  

 

-Propostes de millora per al curs 2019/20: 

S’hauria de reforçar en cursos anteriors la creació de textos literaris i l’expressió escrita. També 
seria interessant aconseguir crear un hàbit lector en els alumnes, ja que encara que s’ha anat 
treballant durant el curs, no s’han acabat de palpar millores massa representatives. 

-Nous projectes que caldrà implementar, derivats de mancances que observem al centre. 
 

Seria interessant incrementar les hores dedicades a l’expressió escrita en grups més reduïts. 
 

- Empremtes treballades: Empremta global, empremta competencial i empremta emocional. 
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Valoració de Projectes ACESCO 2018/19  Concurs de Lectura en Veu Alta 
-Nom del Projecte:  Concurs de Lectura en Veu Alta 

-Persona/es que l’han impulsat: 

1. Estela Calabuig 
 

-Any del projecte:  Curs 2017-2018 (2n any que es duu a terme). 

-Recursos materials o temporals utilitzats: 

1. Recursos materials: Biblioteca d’aula i llibres aportats per la mestra. 
2. Recursos temporals: Dos cops a la setmana s’han destinat els 20 minuts de la lectura 

diària a practicar la lectura en veu alta (al llarg del curs). 
 

-OBJECTIUS DEL PROJECTE: 

0 - No realitzat  1 - Iniciat  2 - Força avançat  3 - Consolidat 

 Objectius generals del Projecte Valoració (de 0 a 3) 

1 Millorar l’expressió oral i la lectura en veu alta. 2 

2 Practicar la dicció, l’entonació i la interpretació emotiva de 
la lectura. 

3 

3 Aprendre a projectar la veu amb un volum i una pronuncia 
adequada. 

2 

 

-Elements objectius que permeten fer aquesta valoració:  

La pràctica de la lectura en veu alta fa que els alumnes aprenguin a expressar-se en un to de veu 
entenedor i que poc a poc siguin capaços d’autocorregir les errades de pronúncia, llegir amb 
més fluïdesa i millorar les expressions d’emocions en el moment de llegir.  
 

-Propostes de millora per al curs 2019/20: 

S’hauria de dedicar més estones a practicar aquest tipus de lectura, ja que els alumnes no hi 
estan acostumats i en un principi no saben com fer-ho, tant per vergonya com per habilitats. A 
final de curs, es senten molt més segurs i volen participar més sovint en aquestes lectures en veu 
alta. Guanyant seguretat de cara també a les exposicions orals i la seva expressió en llengua 
catalana. 
 

De cara al proper curs, seria interessant contemplar una de les hores de llengua a fer lectura en 
veu alta, ja que és una eina indispensable per practicar la seva expressió oral i la seva pronúncia. 
 

- Empremtes treballades: Empremta global, empremta competencial i empremta emocional. 
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Valoració de Projectes ACESCO 2018/19  Concurs Tisner de Jocs de Taula 
-Nom del Projecte:  Concurs Tísner de Jocs de Taula 

-Persona que l’han impulsat: 

1. Estela Calabuig 
 

-Any del projecte: 1r 
 

-Recursos materials o temporals utilitzats: 

1. Recursos materials: Material fungible d’aula, llibre de llengua catalana i diccionaris. 
2. Recursos temporals: 7 hores de l’àrea de llengua catalana durant dues setmanes. 

 

-OBJECTIUS DEL PROJECTE: 

0 - No realitzat  1 - Iniciat  2 - Força avançat  3 - Consolidat 

 Objectius generals del Projecte Valoració (de 0 a 3) 

1 Descobrir la faceta lúdica i creativa de la llengua catalana. 3 

2 Treballar la llengua catalana i els seus aspectes d’una forma 
lúdica. 

3 

3 Crear un joc de taula dinàmic i original on es treballi la 
llengua. 

2 

 

-Elements objectius que permeten fer aquesta valoració:  

Els alumnes s’han implicat de forma molt activa en la creació de jocs de taula originals i únics. 
Han estat molt motivats a treballar els aspectes de la llengua de forma correcta i sense fer 
errades. Posteriorment, sí que han mostrat algunes dificultats en expressar i redactar les 
instruccions i normes del joc. 
 

-Propostes de millora per al curs 2019/20: 

Seria interessant crear espais on els alumnes poguessin compartir les seves creacions amb altres 
cursos i veure així la funcionalitat del seu joc de la llengua.  

 

- Empremtes treballades: Empremta global, empremta competencial i empremta emocional. 
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Valoració de Projectes ACESCO 2018/19  E-Twinning 
-Nom del Projecte:  E-Twinning 

-Persona/es que l’han impulsat: 

1. Montserrat Guardiola 
2. Estela Calabuig 

 

-Any del projecte:  2n 

-Recursos materials o temporals utilitzats: 

1. Recursos materials: Pissarra digital i material fungible d’aula. 
2. Recursos temporals: Es dedica 1h setmanal de l’àrea d’anglès. 

 

-OBJECTIUS DEL PROJECTE: 

0 - No realitzat  1 - Iniciat  2 - Força avançat  3 - Consolidat 

 Objectiu general del Projecte Valoració (de 0 a 3) 

1 Ser capaç de reconèixer les persones importants del seu 
país. 

2 

2 Conèixer les persones importants d’altres països europeus. 2 

3 Utilitzar i comprendre la llengua anglesa. 2 

 

-Elements objectius que permeten fer aquesta valoració:  

En primer lloc, als alumnes els va costar ser capaços d’adonar-se de quines eren les persones 
més importants del seu país i les que més havien aportat. De seguida feien referències a 
personatges famosos com futbolistes o youtubers. Van haver de realitzar una recerca més 
exhaustiva per poder trobar gent que hagués suposat un canvi i que pogués ser coneguda fora 
del país. 

Respecte a l’ús i la comprensió de la llengua anglesa, el fet de relacionar-se amb persones 
d’altres països fent servir aquesta llengua vehicular, ha provocat un compromís per part dels 
alumnes i s’han responsabilitzat a expressar-se correctament.  

-Propostes de millora per al curs 2019/20: 

Creiem que aquest projecte no s’ha plantejat correctament i que les activitats que s’han proposat 
des de la plataforma e-twinning no han estat prou motivadores per als alumnes. S’hauria 
d’intentar trobar un projecte més motivador per aconseguir una major implicació d’aquests. 

- Empremtes treballades: Empremta global, empremta competencial, empremta emocional i 
empremta social. 

Amb garantia de qualitat (en tots els aspectes, salari qualitat del producte, incentius 
treballadors...) 
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Valoració de Projectes ACESCO 2018/19  Apadrinament lector 
 

-Nom del Projecte:  Apadrinament lector 

-Persones que l’han impulsat: 
1. Marc Baladon 
2. Berta Rosquellas 

-Any del projecte:  3r any que es porta a terme. 

-Recursos materials o temporals utilitzats: 

Recursos materials: Fulls de paper, material manipulatiu, pissarra vileda, llapis, bolis, contes i 
llibres de lectura. 
Recursos temporals: Tot el curs escolar. 
Recursos espacials: Aules de l’escola.   

-OBJECTIUS DEL PROJECTE: 

0 - No realitzat                          1 – Iniciat            2 - Força avançat           3 – Consolidat 
 

 Objectius generals del Projecte Valoració (de 0 a 3) 

1 Fomentar el gust per la lectura. 3 

2 Millorar el nivell de velocitat i comprensió lectora. 2 

3 Compartir coneixements i aprenentatges amb altres companys/es de 
l’escola 

3 

4 Afavorir la integració social. 3 

5 Promoure l’ajuda i el suport cap a altres persones. 3 
 

Des del nostre punt de vista, aquest projecte funciona cada cop millor i per això cada any s’ha 
anat augmentant la temporització de tal. Per tant, aquest curs és la primera vegada que es porta 
a terme durant tot l’any i estem molt satisfets dels resultats.  

Creiem que tots els padrins han aportat moltes idees molt encertades i personalitzades per 
cadascun dels seus fillols i això ha permès que els petits hagin pogut seguir les sessions amb èxit, 
aprenen coses noves en cada una d’elles. Durant les sessions s’ha notat un clima de 
compenetració, ajuda, empatia i suport molt evident, aconseguint que els alumnes sortissin molt 
motivats. 

Per tot això i més valorem aquest projecte d’una manera molt positiva. 

-Propostes de millora per al curs 2019/20: 

Considerant-lo tant bé, no tenim propostes de millora. 
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Valoració de Projectes ACESCO 2018/19  Empremta Familiar 
-Nom del Projecte:  Empremta Familiar 

-Persona/es que l’han impulsat: 

3. Silvia Pinilla  
4. Estela Calabuig 

-Any del projecte:  1r 

-Recursos materials o temporals utilitzats: 

3. Recursos materials:  
4. Recursos temporals: Setmana de la família, tallers i exposicions diverses realitzades al 

llarg del curs, sortides i excursions i festes. 
 

-OBJECTIUS DEL PROJECTE: 

0 - No realitzat        1 - Iniciat  2 - Força avançat  3 - Consolidat 

 Objectius generals del Projecte Valoració (de 0 a 3) 

1 Implicar les famílies en el projecte de l’escola. 

- Festes 
- Tallers 
- Exposicions 
- Sortides i Excursions 
- Dia de la família 
- Festes final d’etapa 

INF 
 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

CI 
 
3 
3 
3 
3 
3 
- 

CM 
 
3 
1 
3 
3 
3 
- 

CS 
 
3 
0 
2 
3 
2 
3 

ESO 
 
0 
0 
2 
- 
- 
3 

 

-Elements objectius que permeten fer aquesta valoració:  

Parlant amb els diferents mestres de cada etapa, es pot observar que a mesura que els alumnes 
van pujant de curs, hi ha menys implicació dels pares en algunes de les activitats del centre. 
Caldria esmenar també, que la diferència ja es fa palès a cicle superior; a 6è s’observa menys 
implicació que a 5è de primària. 

-Propostes de millora per al curs 2019/20: 

Com a proposta de millora, seria interessant aconseguir que totes les famílies de l’escola, siguin 
del curs que siguin s’impliquessin d’una forma activa a les activitats proposades al centre.  
 

Pensem que una proposta de cara al curs vinent podria ser que els mateixos pares fessin 
propostes de tallers per fer al centre; explicant per exemple, la seva professió o exposant 
habilitats que posseeixin. 

També estaria bé més implicació de les famílies en les organitzacions de les diferents 
celebracions que es porten a terme dins de l’escola (muntatge de cavalcada, preparació del 
judici, organització de les danses, festes de final d’etapa...). 
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Valoració de Projecte Pla Lector 2018-2019 
- Nom del Projecte: PLA LECTOR C. Mitjà 

 

- Persona/es que l’han impulsat: 
1. Marta Martín 
2. Montserrat Guardiola 
3. Sílvia Pinilla 
4. Tini Hernández 

 

- Any del projecte: 2n  
- Recursos materials o temporals utilitzats: 

1. Contes de l’aula 
2. Contes portats pels nens 
3. Contes portats pel mestres 
4. Fitxes de lectura 
5. Carnet lector 
6. Fitxes de recomanacions fetes pels nens 

 

- OBJECTIUS DEL PROJECTE: 
0 - No realitzat  1 - Iniciat  2 - Força avançat  3 - Consolidat 

 Objectius generals del Projecte Valoració (de 0 a 3) 

1 Llegir cada dia durant 20 minuts en silenci al començament 
del matí 

3 

2 Gaudir amb la lectura de llibres 2 

3 Compartir les lectures que més els han agradat 3 

4 Valorar amb gomets els llibres llegits 3 

 

- Elements objectius que permeten fer aquesta valoració:  
- Llibres presentats per les mestres 
- Llibres portats pels nens/es 
- Llibres recomanats pels nens/es 
- Fitxes de lectura fetes pels nens/es (tant recomanats com no recomanats) 
- Exposició oral dels llibres presentats pels nens/es 
- Carnet de bon lector (assolint nivells a mesura que anaven llegint llibres 

 

- Propostes de millora per al curs 2019/2020: 
- Fer lectures en veu alta 
- Fer préstec per portar llibres a casa 
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Valoració de Projectes ACESCO 2018/19  Projecte Anella 
 
-Nom del Projecte: Projecte Anella 
 
-Persona que l’han impulsat: 

1. Cristina Fernández  
 
-Any del projecte: El Projecte Anella fa més de 15 anys que es realitza a l’escola. 
 
-Recursos materials o temporals utilitzats: 

1. Dossier. 
2. Recursos TIC. 
3. Contenidor per dipositar les anelles de plàstic. 
4. Taller de formació. 

 
 
-OBJECTIUS DEL PROJECTE: 
 
0 - No realitzat        1 - Iniciat        2 - Força avançat        3 - Consolidat 
 

 Objectius generals del Projecte Valoració (de 0 a 3) 

1 Donar a conèixer el Programa d’educació ambiental 
l’Anella. 

3 

2 Prendre consciència de la importància del reciclatge. 2 

3 Implicar als alumnes del centre en el programa. 3 

 
 
-Elements objectius que permeten fer aquesta valoració:  
 
Mitjançant un taller, els alumnes van ser conscients de la importància del reciclatge, 
concretament de les anelles de plàstic de les llaunes. A partir d’aquesta formació, han estat els 
encarregats d’explicar als alumnes d’infantil i primària en què consisteix aquest projecte i recollir 
setmanalment les anelles. 
 
 
 
-Propostes de millora per al curs 2019/20: 
 
Implicar també als alumnes de Secundària, fent  participar a tot el conjunt de l’escola en aquest 
projecte.  
 
 
- Empremtes treballades: Empremta social. 
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Valoració de Projectes ACESCO 2018/19 Club lectors 
    

-Nom del Projecte:  Club dels lectors 
  
-Persona/es que l’han impulsat: 
1. Professorat de primària 
2.Tutors de cada nivell 
  
 -Any del projecte: Primer any que es porta a terme. 
  
-Recursos materials o temporals utilitzats: 
  
1. Recursos materials: Llibres i contes escollits pels tutors, objectes per a mantenir 

l'atenció (capsetes de música, peluixos, campanetes...), graella de valoració de 
cada conte. 

2. Recursos temporals: 1 vegada al mes. 
3. Recursos espacials: A l'aula. 
  
-OBJECTIUS DEL PROJECTE: 
  
1. Fomentar l'hàbit lector. 
2. Comprendre textos adequats a la seva edat. 
3. Estimular la curiositat i la imaginació. 
4. Compartir i cuidar els llibres de la classe. 
  
-VALORACIÓ DE LA FEINA REALITZADA I DELS OBJECTIUS: 
  
0 - No realitzat       1 - Iniciat         2 - Força avançat        3 - Consolidat 
  
  Objectius generals del Projecte Valoració (de 0 a 3) 
 1 Fomentar l'hàbit lector. 2 
 2 Comprendre textos adequats a la seva edat. 2 
 3 Estimular la curiositat i la imaginació. 3 
  
Abans es feia el pla lector de Can Butjosa però el claustre va decidir que ho fes cada 
tutor per una qüestió econòmica. Considerem que hi ha hagut aspectes positius i 
negatius sobre aquesta pràctica. Els recursos que hem tingut per a realitzar aquest 
projecte no han estat tant rics o creatius com ho eren els del curs passat quan venia 
una persona externa. Creiem que el fet que vingui algú especialitzat en explicar contes 
i diferent a la tutora fa que la pràctica sigui molt més especial pels nens i nenes. 
  
-Propostes de millora per al curs 2019/20: 
Proposem tornar al servei de pla de lectura de Can Butjosa de cara el curs vinent per 
els motius exposats anteriorment. 
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 Valoració de Projectes ACESCO 2018/19 Cossos Geomètrics 
-Nom del Projecte:  Cossos Geomètrics 

-Persona/es que l’han impulsat: 

1. Marta Martín  
2. Montserrat Guardiola 
3. Sílvia Pinilla 
4. Tini Hernández 

 

-Any del projecte: Primer any que es porta a terme el projecte matemàtic. 
 

-Recursos materials o temporals utilitzats: 

1. Material d’aula: retoladors, cartolina colors, cola, tisores, colors. 
2. Recursos TIC 
3. Informació  i imatges portada pels nens/es. 
4. Objectes de la vida  quotidiana 
5. Exposició oral i joc del kahoot amb les famílies. (empremta familiar) 

 

-OBJECTIUS DEL PROJECTE: 

1. Treballar cooperativament  
2. Aprendre el primes, piràmides i cossos rodons. 
3. Saber construir aquestes figures geomètriques. 
4. Saber relacionar cossos geomètrics amb objectes de la vida quotidiana 
5. Elaborar un exploding box i figures 3D pop-Up 

 

-VALORACIÓ DE LA FEINA REALITZADA I DELS OBJECTIUS: 

0 - No realitzat  1 - Iniciat  2 - Força avançat  3 - Consolidat 

 Objectiu general del Projecte Valoració (de 0 a 3) 

1 Treballar cooperativament 3 

2 Aprendre el primes, piràmides i cossos rodons 2 

3 Saber construir aquestes figures geomètriques. 3 

4 Saber relacionar cossos geomètrics amb objectes de la vida 
quotidiana 

3 

5 Elaborar un exploding box i figures 3D pop-Up 3 

-Elements objectius que permeten fer aquesta valoració:  
- Kahoot (empremta competencial i familiar) 
- Prova escrita final (empremta competencial) 
- Exposició oral (Empremta competencial i global) 
- Productes finals: Exploding box i figures 3D pop- Up (Empremta competencial) 
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-Propostes de millora per al curs 2019/2020: 

- Dedicar hores exclusives al projecte. 
- Temps de coordinació per preparar el projecte. 

 

Valoració de Projectes ACESCO 2018/19 Energies renovables i no renovables 
 

-Nom del Projecte: ENERGIES RENOVABLES I NO RENOVABLES 

-Persona/es que l’han impulsat: 

1. Tini Hernández 
2. Sílvia Pinilla 
3. Montse Guardiola 
4. Marta Martín 

 

-Any del projecte: 2n 
-Recursos materials o temporals utilitzats: 

1. Informació de casa. 
2. Llibres de text. 
3. Eines TIC. 
4. Sortida com a cloenda del projecte. 

 
-OBJECTIUS DEL PROJECTE: 

1. Conèixer les diferents fonts d’energia. 
2. Treballar cooperativament. 
3. Aprendre a fer un forn solar i escalfador d’aigua. 

 

-VALORACIÓ DE LA FEINA REALITZADA I DELS OBJECTIUS: 

0 - No realitzat  1 - Iniciat  2 - Força avançat  3 - Consolidat 

 Objectius generals del Projecte Valoració (de 0 a 3) 

1 Conèixer les diferents fonts d’energia 3 

2 Treballar cooperativament  1 

3 Aprendre a fer un forn solar i escalfador d’aigua. 3 

-Elements objectius que permeten fer aquesta valoració:  

- Prova escrita final (Empremta competencial) 
- Exposició oral (Empremta competencial i global) 
- Productes finals: Murals per grups i construcció d’un forn solar i un escalfador d’aigua 

(Empremta social ) 
- Exposició setmana de la ciència (Empremta familiar) 

-Propostes de millora per al curs 2019/2020: 

- Dedicar hores exclusives al projecte. 
- Temps de coordinació per preparar el projecte. 
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Valoració de Projectes ACESCO 2018/19 Projecte Gaudí 
 

-Nom del Projecte: Projecte Gaudí 

-Persones que l’han impulsat: 

1. Marta Martín 
2. Montserrat Guardiola 
3. Sílvia Pinilla 
4. Tini Hernández 

 
-Any del projecte: 2n 

 
-Recursos materials o temporals utilitzats: 

1. Informació portada de casa i imatges 
2. Llibres de text 
3. Recursos TIC  
4. Material d’aula: cartolines, paper cel·lofana, paper xarol, cola, tisores 
5. Sortida Parc Güell com a cloenda del projecte. 

 

-OBJECTIUS DEL PROJECTE: 

0 - No realitzat  1 - Iniciat  2 - Força avançat  3 - Consolidat 

 Objectius generals del Projecte Valoració (de 0 a 3) 

1 Conèixer la vida, obra i tècniques emprades per Gaudí 3 

2 Treballar cooperativament. 2 

3 Fer una exposició oral.  ( power point 4t) 3 

4 Realització d’un  mural utilitzant la tècnica del trencadís. 3 

 

-Elements objectius que permeten fer aquesta valoració:  

- Kahoot (empremta competencial) 
- Prova escrita final (empremta competencial) 
- Exposició oral (Empremta competencial i global) 
- Productes finals: Murals per grups i construcció de vitralls i trencadís (Empremta 

competencial) 
 
-Propostes de millora per al curs 2019/2020: 

- Dedicar hores exclusives al projecte. 
- Temps de coordinació per preparar el projecte. 
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Valoració de Projectes ACESCO 2018/19 Viatgem a la Lluna 
-Nom del Projecte:  Viatgem a la Lluna  

-Persones que l’han impulsat: 

1. Tutores del cicle inicial: Mayte Tortajada, Angelines Otero i Berta Rosquellas. 

-Any del projecte:  2n 

-Recursos materials o temporals utilitzats: 

1. Recursos materials: Fitxes, fotos, material reciclable, colors, cartolines, vídeos (pissarra 
digital), ordinadors, material per construir un coet. 

2. Recursos temporals: una setmana. 
3. Recursos espacials: planetari de l’Escola de la Natura a les pistes de Can Butjosa, l’aula i 

gimnàs de l’escola per a fer l’exposició. 
 

-OBJECTIUS DEL PROJECTE: 

0 - No realitzat  1 - Iniciat  2 - Força avançat  3 - Consolidat 

 Objectius generals del Projecte Valoració (de 0 a 3) 

1 Aprofundir els coneixements sobre l’espai, en concret la 
Lluna. 

2 

2 2. Estimular la creativitat i la imaginació a través de la 
construcció d’un coet i altres estructures mòbils. 

3 

3 3. Utilitzar diferents tècniques plàstiques de manera lliure. 3 

4 4. Potenciar la col·laboració de les famílies fent-les 
participar en la recollida d’informació i en l’exposició del 
projecte. 

3 

5 5. Reforçar el treball en equip. 2 

 

En general considerem que l’evolució del projecte va ser força positiva, tant a nivell 
d’aprenentatges com de participació per part de les famílies i dels mateixos alumnes. Pensem 
que l’elecció d’aquest tema va ser molt encertada, ja que vam veure els alumnes molt interessats 
i engrescats per reforçar i aprendre coses noves relacionades amb l’espai i la Lluna.  

 

-Propostes de millora per al curs 2019/20: 

Creiem que l’aspecte a millorar podria ser la metodologia de treball, ja que vam notar que al 
treballar per grups van haver-hi algunes dificultats i en ocasions els va costar posar-se d’acord. 
Una alternativa positiva pot ser el treball cooperatiu. 
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Valoració de Projectes ACESCO 2018/19 Llum i ombres xineses 
 

-Nom del Projecte:  Llum i ombres xineses 

-Persona/es que l’han impulsat: 

1. Tutores del cicle inicial: Mayte Tortajada, Angelines Otero, Berta Rosquellas 
 

-Any del projecte: 2n 
 

-Recursos materials o temporals utilitzats:  

1. Recursos materials: Fitxes, fotos, colors, cartolines, vídeos (pissarra digital), ordinadors, 
pals de fusta per construir els titelles. 
Contes: A 1r es va treballar “Els músics de Bremen”. A 2n cada grup es va inventar una 
història. 

2. Recursos temporals: una setmana. 
3. Recursos espacials: L’aula i sortida a Castellvell. 

 

-OBJECTIUS DEL PROJECTE: 

0 - No realitzat  1 - Iniciat  2 - Força avançat  3 - Consolidat 

 Objectius generals del Projecte Valoració (de 0 a 3) 

1 Introduir la tècnica teatral “ombres xineses”. 3 

2 Estimular l’expressió oral i la comprensió de textos 
narratius. 

3 

3 Potenciar la col·laboració de les famílies fent-les participar 
en la recollida d’informació. 

3 

4 Reforçar el treball cooperatiu. 2 

5 Treballar la dramatització. 2 

 

Creiem que van haver-hi grups que es van esforçar per aconseguir uns bons resultats però a 
l’hora de representar l’obra final alguns d’ells no van participar de la manera més adequada i 
això va fer que el projecte no tingués el final que esperàvem. 

 

-Propostes de millora per al curs 2019/20: 

Pensem que si treballem més aquest tipus d’activitats els resultats podrien millorar perquè els 
alumnes estarien més familiaritzats amb aquesta metodologia. 
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Valoració de Projectes ACESCO 2018/19 Cursa Save the Children 
 

-Nom del Projecte:  Cursa Solidària “SAVE THE CHILDREN” 

-Persona/es que l’han impulsat: 

- Dani de Paco  

- Marta Martín 
 

-Any del projecte:   14 anys participant 

-Recursos materials o temporals utilitzats: 

- Dorsals, butlleta de patrocinadors i diplomes (Save the children) 

- Caixes de sabates a mode de guardiola 

- Material ed. física (cons, cercles, …) 

- Un matí sencer al pavelló 3r a 4ESO 

- Una tarda P3 a 2n (Pati escola) 

- OBJECTIUS DEL PROJECTE: 

1. Promoure la solidaritat en els alumnes. 
2. Esforçar-se per una causa social. 
3. Fer participar a tota l’escola. 

 

-VALORACIÓ DE LA FEINA REALITZADA I DELS OBJECTIUS: 

0 - No realitzat  1 - Iniciat  2 - Força avançat  3 - Consolidat 

 Objectiu general del Projecte Valoració (de 0 a 3) 

1 Promoure la solidaritat en els alumnes 3 

2 Esforçar-se per una causa social 2 

3 Fer participar a tota l’escola 2 

 

-Elements objectius que permeten fer aquesta valoració:  

- Compromís en realitzar la cursa i les seves voltes realitzades. 
- Buscar patrocinadors i portar la butlleta amb els diners. 
- Recompte de diners recaptats per classe i el total d’escola. 

 

-Propostes de millora per al curs 2019/20: 
Aquest curs hem obert la cursa solidària a les famílies, cal planificar millor l’horari i/o el dia per 
tal de que puguin venir la major part de les famílies. A l’etapa infantil es va fer un divendres 
tarda, seria ideal que es pogués fer divendres al matí de cicle mitjà  a l’ESO. Continuar fent la 
cursa al nadal a mode de “cursa nadalenca” el temps és millor i dona més temps de preparar-se 
físicament. 
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Valoració de Projectes ACESCO 2018/19 Europa 
-Nom del Projecte:  Europa  

-Persona/es que l’han impulsat: 

1. Tutores del cicle inicial: Mayte Tortajada, Angelines Otero, Berta Rosquellas 
 

-Any del projecte:  2n 
 

-Recursos materials o temporals utilitzats: 

1. Recursos materials: Fitxes, fotos, colors, cartolines, vídeos (pissarra digital), ordinadors. 
2. Recursos temporals: una setmana. 
3. Recursos espacials: L’aula. 

 

-OBJECTIUS DEL PROJECTE: 

0 - No realitzat  1 - Iniciat  2 - Força avançat  3 - Consolidat 

 Objectius generals del Projecte Valoració (de 0 a 3) 

1 Aprofundir els coneixements sobre alguns països d’Europa, 
les seves capitals, les seves monedes, el seu idioma i algun 
monument representatiu. 

3 

2 Estimular la curiositat cultural. 3 

3 Potenciar la col·laboració de les famílies fent-les participar 
en la recollida d’informació i en l’exposició del projecte. 

3 

4 Reforçar el treball en equip. 3 

 

En general considerem que l’evolució del projecte va ser força positiva, tant a nivell 
d’aprenentatges com de participació per part de les famílies i dels mateixos alumnes. Pensem 
que l’elecció d’aquest tema va ser molt encertada, ja que vam veure els alumnes molt interessats 
i engrescats per reforçar i aprendre coses noves relacionades amb els països europeus treballats. 
 

-Propostes de millora per al curs 2019/20: 

Considerem que aquest ha estat un projecte que ha donat uns resultats molt positius i que els 
nens i nenes han gaudit força amb el tema escollit. També va haver-hi una gran participació per 
part de les famílies tant a l’hora de recollida d’informació com el dia de l’exposició.  
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Valoració de Projectes ACESCO 2018/19 Punts llibres Save The Children 
-Nom del Projecte:  Punts de llibre “Save the Children” 

-Persones que l’han impulsat: 

1. Professorat de Primària 
2. Tutor de cada nivell 

 

-Any del projecte:  2n 
 

-Recursos materials o temporals utilitzats: 

1. Recursos materials: punts de llibre proporcionats per Save the Children, retoladors, 
colors, plastidecors 
1. Recursos temporals: activitat realitzada a l’hora de plàstica. 

 

-OBJECTIUS DEL PROJECTE: 

0 - No realitzat  1 - Iniciat  2 - Força avançat  3 - Consolidat 

 Objectius generals del Projecte Valoració (de 0 a 3) 

1 Fomentar la solidaritat amb la ONG Save the children. 3 

2 Estimular la imaginació i creativitat realitzant el punt de 
llibre. 

2 

3 Utilitzar diferents tècniques plàstiques de manera lliure. 2 

4 Potenciar la col·laboració de les famílies. 3 

 

A través d’aquest projecte hem vist com els alumnes s’engrescaven a col·laborar amb les famílies 
i la majoria d’ells/es van participar activament. Tot i així, a nivell de creativitat i imaginació no 
tots es van esforçar en la realització del seu punt de llibre. 
 

-Propostes de millora per al curs 2019/20: 

Creiem que com a professors podríem motivar els nens i nenes donant més informació sobre la 
ONG i les necessitats dels destinataris de la recollida de diners, com per exemple passant un vídeo 
o fotos, etc. 
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Valoració de Projectes ACESCO 2018/19 English Day 
-Nom del Projecte:  English Day 

-Persona/es que l’han impulsat: 

1. Professorat de Primària: Montserrat Guardiola 
2. Professorat que ha participat: Berta Rosquellas, Mirabai Gaià i Marta Mateo 
 

-Any del projecte:  2n 
 

-Recursos materials o temporals utilitzats: 

1. Recursos materials: - Imatges banderes - pintura de cares – guix - - Pop sickles sticks – Paint 
- glue glitter -pompon - sillycon 

2. Recursos temporals: activitat realitzada a l’hora d’anglès. 
 

-OBJECTIUS DEL PROJECTE:  

0 - No realitzat  1 - Iniciat  2 - Força avançat  3 - Consolidat 

 Objectius generals del Projecte 3 

1 Potenciar l’ús de la llengua estrangera.  2 

2 Motivar als alumnes a aprendre nou vocabulari. 2 

3 Millorar la expressió escrita en llengua anglesa. 3 

 

-Elements objectius que permeten fer aquesta valoració:  

El primer objectiu és força complicat de valorar objectivament amb xifres; però ens basem en 
l’èxit obtingut en: 

1. La implicació i il·lusió dels nens en el projecte- 
2.  En com han realitzat les diverses activitats d’intercanvi i les ganes que hi han posat en 

fer-les. 
3. La col·laboració de les mestres del centre en el projecte. 

 

-Propostes de millora per al curs 2019/20: 

Implicació d’altres mestres d’anglès, per poder participar més cursos en el projecte. 

 

 

 

 



74 
 

Valoració de Projectes ACESCO 2018/19 Senyor Bigotis 

-Nom del Projecte: Senyor Bigotis 

-Persones que l’han impulsat: 

1. Marc Baladón 
2. Jéssica González 
3. Sonia Martínez 
4. Rosa Angelet 

-Any del projecte: fa uns 8 anys que ho portem a terme, tot i que hi han hagut modificacions. 
Abans eren les mestres les que explicàvem els contes i fa 3 anys aproximadament que 
s'encarreguen els alumnes de 2n de la ESO. 

 
-Recursos materials o temporals utilitzats: 

1. Teatre del Senyor Bigotis 
2. Titelles de contes 

-OBJECTIUS DEL PROJECTE: 

 

0 - No realitzat 1 - Iniciat 2 - Força avançat 3 - Consolidat 
 Objectius generals del Projecte Valoració (de 0 a 3) 

1 Millorar la competència verbal dels alumnes de 2n d’ESO. 2 

2 Apropar als infants a la literatura dels contes populars. 3 

 

El projecte del Senyor Bigotis és una activitat que ens agrada molt. Per una banda afavoreix la 
relació entre els alumnes grans i els petits potenciant d'aquesta manera l'empremta social i 
emocional. 

D'altra banda, els alumnes de 2n d’ESO treballen l'expressió corporal i verbal a través dels contes 
populars i desenvolupen la imaginació en l'elaboració de titelles o disfresses per portar a terme 
les diferents representacions 

-Propostes de millora per al curs 2019/20: 

Creiem que els alumnes de 2n d’ESO haurien de tenir un temps i un espai dintre de l'horari escolar 
per poder preparar les representacions pel fet que a vegades es fa difícil el trobar-se en grup fora 
del centre. 
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Valoració de projectes ACESCO 2018/19  Hort escolar 

-Nom del Projecte: Hort escolar 

-Persones que l’han impulsat: 
1. Jéssica González 
2. Sonia Martínez 
3. Rosa Angelet 

 

-Any del projecte: 2n 

-Recursos materials o temporals utilitzats: 
1- Hort urbà al pati de sorra. 
2- Regadores 
3. Llavors i planter 

 

-OBJECTIUS DEL PROJECTE: 

0 - No realitzat 1 - Iniciat 2 - Força avançat 3 - Consolidat 
 Objectius generals del Projecte Valoració (de 0 a 3) 

1 Reconèixer els diferents tipus de verdures , hortalisses i 
plantes aromàtiques i les seves propietats. 

2 

2 Apropar als alumnes en els procediments bàsics per sembrar, 
plantar i tenir cura de les plantes de l'hort. 

3 

3 Conèixer el cicle d'una planta. 3 

L'activitat en general ha estat molt positiva perquè apropa als infants al món agrícola. A través 
de l'observació directa coneixen el cicle vital d'una planta i què han de fer per tenir cura d'elles. 

També permet als alumnes ser els protagonistes del seu propi aprenentatge pel fet que l'hort 
els proporciona ocasions i mitjans de fer contínuament observacions i exploracions, plantejar 
dubtes , formular hipòtesis i realitzar comprovacions obtenint les seves pròpies conclusions. 

Com a punts negatius recalquem dos aspectes , el primer és que el fet de plantar llavors gairebé 
no ens permet veure fruits abans que acabi el curs. I l'altre aspecte que hem de buscar una 
solució és el fet d'anar buscar aigua molt lluny ( lavabos pati). En el tercer trimestre s'ha 
encarregat els alumnes de 4t de primària però donat el pes de les galledes plenes ha resultat 
incòmode i difícil i ho van deixar de fer. 

Aquesta activitat potencia el treball de l'empremta global. 

-Propostes de millora per al curs 2019/20: 

Com a proposta de millora de cara a l'any vinent posarem més planter que no pas llavors, per tal 
obtenir fruits abans. Per altra banda hem de buscar un sortidor d'aigua més a prop o un 
mecanisme que ens ajudi a transportar l'aigua fins a l'hort. 
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Valoració de Projectes ACESCO 2018/19 Tallers de plàstica 

-Nom del Projecte: Tallers de plàstica 

-Persona/es que l’han impulsat: 
1. Jèssica González 
2. Sonia Martínez 
3. Rosa Angelet 

 

-Any del projecte: 18 aprox. 

 

-Recursos materials o temporals utilitzats: 

-Material fungible ( ceres, pintura, diferents tipus de papers, colors, aquarel·les, fang, material 
reciclat...) 

- Material no fungible ( pinzells, punxons , tisores...) 

 

-OBJECTIUS DEL PROJECTE: 

0 - No realitzat 1 - Iniciat 2 - Força avançat 3 - Consolidat 
 Objectiu general del Projecte Valoració (de 0 a 3) 

1 Descobrir el món de l'art a través dels colors, mides, formes 
i textures dels quadres. 

2 

2 Experimentar amb diferents materials. 3 

3 Utilitzar i crear produccions plàstiques basades en diferents 
obres pictòriques. 

3 

4 Conèixer diferents tècniques plàstiques. 3 

Als tallers de plàstica treballem durant un curs escolar un pintor. Els escollits per nosaltres són: 
Joan Miró, Vincent Van Gogh i Pablo Picasso. 

Creiem que treballar la plàstica a través de pintors és una manera d'educar als nens en el gust 
per l'estètica i a gaudir amb les obres d'art. D'altra banda potenciem la creativitat i l'expressió 
de les seves pròpies idees partint de l'obra del pintor. 

Es tracta d'un projecte amb el qual els alumnes coneixen, miren i descobreixen els diferents 
artistes i les seves obres. 

 

-Propostes de millora per al curs 2019/20: 

De cara al curs vinent ens proposem com a millora i enriquiment afegir autors nous. 

 

 



77 
 

Valoració de Projectes ACESCO 2018/19  Apadrinament Lector 

-Nom del Projecte: Apadrinament lector 

-Persona/es que l’han impulsat: 
-Estela Calabuig 
- Jéssica González 

-Any del projecte: 2n 

 

-Recursos materials o temporals utilitzats: 

- Jocs manipulatius de consciència fonològica fets per la mestra. 

 

-OBJECTIUS DEL PROJECTE: 

 

-VALORACIÓ DE LA FEINA REALITZADA I DELS OBJECTIUS: 

0 - No realitzat 1 - Iniciat 2 - Força avançat 3 - Consolidat 
 Objectius generals del Projecte Valoració (de 0 a 3) 

1 Millorar l'aprenentatge de la lectura i escriptura. 3 

2 Potenciar la relació entre els alumnes de cinquè i P-5. 3 

L'activitat de l'apadrinament lector ajuda a consolidar l'aprenentatge de la lectoescriptura d'una 
manera lúdica. Es creen lligams afectius importants i es reforça l'autoestima tant dels petits com 
dels grans . 

-Propostes de millora per al curs 2019/20: 

Actualment dediquem uns 40 minuts per setmana a fer apadrinament lector; com a proposta de 
millora dedicaria 1 sessió d'una hora. 
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Valoració de Projectes ACESCO 2018/19 Projectes lingüístics 

-Nom del Projecte: Projectes lingüístics 
. Conte “ELMER” 
. Conte “EL GRÚFAL” 
 

-Persones que l’han impulsat: 
- Sònia Martínez 
- Rosa Angelet 
- Jèssica González 

 

-Any del projecte: 1r 

 

-Recursos materials o temporals utilitzats: 
- Conte en paper de les dues històries. 
- PDI per veure i escoltar els dos contes. 
- Jocs manipulatius dels personatges . 
- Fitxes de les diferents àrees. 

 

-OBJECTIUS DEL PROJECTE: 

-VALORACIÓ DE LA FEINA REALITZADA I DELS OBJECTIUS: 

0 - No realitzat 1 - Iniciat 2 - Força avançat 3 - Consolidat 
 Objectius generals del Projecte Valoració (de 0 a 3) 

1 Escoltar i comprendre la història dels dos contes. 3 

2 Conèixer els diferents personatges . 3 

3 Identificar emocions i situacions que ens la provoquen. 2 

El treball de contes ofereix a l'infant un bagul ple de possibilitats de cara al seu 
desenvolupament. Creiem que els contes són una font per sedimentar i enfortir els poders 
psíquics com són la imaginació, el plaer i la sensibilitat. 

-Propostes de millora per al curs 2019/20: 

Creiem que ha funcionat prou bé i cara el proper curs escollirem contes nous pel projecte 
lingüístic. 
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Valoració de Projectes ACESCO 2018/19 PROJECTE CIENTÍFIC 

-Nom del Projecte: Projecte científic: experiments 

-Persones que l’han impulsat: 
- Sònia Martínez 
- Rosa Angelet 
- Jèssica González 

-Any del projecte: 1r 

 

-Recursos materials o temporals utilitzats: 

- Escuma d'afaitar, Colorant alimentari, Aigua, Bicarbonat, Recipients de diferents formes. 

- Pipetes, Mel, Alcohol, Oli, Purpurina, Vinagre, Globus, Gominola en forma de cuc, Bosses 
zip, Terrossos de sucre. 

 

-OBJECTIUS DEL PROJECTE: 

0 - No realitzat 1 - Iniciat 2 - Força avançat 3 - Consolidat 
 Objectiu general del Projecte Valoració (de 0 a 3) 

1 Experimentar i gaudir amb diferents materials. 3 

2 Plantejar hipòtesis i extreure conclusions a partir dels 
resultats. 

3 

 

Creiem que el treball d'experimentació i manipulació és molt engrescador pels infants i a la 
vegada els permet treure resultats a partir de les seves vivències. 

-Propostes de millora per al curs 2019/20: 

Creiem que ha funcionat prou bé i cara el proper curs escollirem contes nous pel projecte 
lingüístic. 
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Valoració de projectes ACESCO 2018/19  CANTAPARETS 
 

Nom del Projecte:  CANTAPARETS 
 
-Persones que l’han impulsat: Escola Municipal de Música de Parets juntament amb 
l’Ajuntament de Parets. Hi participen tots els grups de P5 de totes les escoles del poble. 
 

-Any del projecte:  5è 
-Recursos materials o temporals utilitzats: les partitures i àudios que ens envia l’EMMP i 
material fungible de la classe per crear certs objectes de disfressa pel dia de l’actuació. 
  
 
-OBJECTIUS DEL PROJECTE: 
 
0 - No realitzat        1 - Iniciat        2 - Força avançat        3 – Consolidat 

 Objectius generals del Projecte Valoració (de 0 a 3) 

1 Interrelacionar els alumnes de diferents centres educatius units en 
un projecte comú. 

2 

2 Ajudar els alumnes a familiaritzar-se amb la música i estimar-la. 3 

3 Donar al treball quotidià de l’aula la dimensió social pròpia de la 
música. 

3 

4 Apropar les famílies al projecte escolar a través de la música. 3 

 
 

-Elements objectius que permeten fer aquesta valoració:  
 
Realment els alumnes només s’ajunten amb els alumnes dels altres centres el mateix dia de 
l’assaig general i de l’actuació. Però tampoc interactuen els uns amb els altres, senzillament 
actuen alhora. 
 

Gràcies al projecte Cantaparets la dimensió musical adquireix un caràcter pràctic i real amb un 
objectiu final que il·lusiona als nens, on els pares hi participen com a públic. 

Empremtes relacionades: Familiar, Emocional, Global (sensibilitat artística) i Competencial. 
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Valoració de Projectes ACESCO 2018/19 FESTES TRADICIONALS 
 
 
-Nom del Projecte:  FESTES TRADICIONALS ESCOLARS (Música) 
 
-Persona/es que l’han impulsat: Són de tradició escolar des de fa molts anys, impulsades per la 
comunitat educativa. 
 

-Any del projecte:   
 
-Recursos materials o temporals utilitzats: àudios, partitures, equip de música exterior, 
micròfon.  
 
-OBJECTIUS DEL PROJECTE: 
 
0 - No realitzat        1 - Iniciat        2 - Força avançat        3 – Consolidat 

 Objectius generals del Projecte Valoració (de 0 a 3) 

1 Apropar les famílies al projecte escolar a través de la música. 3 

2 Ajudar els alumnes a familiaritzar-se amb la música i estimar-la. 3 

3 Desenvolupar la intel·ligència musical (expressió, percepció, 
interpretació i creativitat). 

3 

4 Fer servir la música com element d’unió entre tots els alumnes de 
l’escola, actuant en un projecte comú. 

2 

 
 

-Elements objectius que permeten fer aquesta valoració:  
 
Les danses de la Castanyada i les Cantates de Nadal són dos projectes ben instaurats des de fa 
molt de temps i ben interioritzats i acollits per les famílies dels alumnes. Des de l’assignatura de 
música es preparen les actuacions (dansa i cant) tot incloent en el seu currículum els objectius i 
continguts. 

En canvi, no existeix participació dels alumnes de secundària, únicament des de fa tres cursos hi 
participen els grups de 1r i 2n d’ESO a la Cantata de Nadal. 

 

Empremtes relacionades: Familiar, Emocional, Global (sensibilitat artística) i Competencial. 
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Valoració de Projectes ACESCO 2018/19  ESO  Bicicletada 
-Nom del Projecte: Bicicletada 

-Persones que l’han impulsat: 

1. Dani de Paco 
2. Policia local de Parets del Vallès 

 

-Any del projecte:  Ja portem diversos anys que porten a terme aquest projecte. 
 

-Recursos materials o temporals utilitzats: 

1. Bicicletes, cascs, etc. 
2. Ajut de protecció civil 

 

-OBJECTIUS DEL PROJECTE: 

0 - No realitzat  1 - Iniciat  2 - Força avançat  3 - Consolidat 

 Objectius generals del Projecte Valoració (de 0 a 3) 

1 Aprendre a circular en bicicleta per nuclis urbans i rurals. 2 

2 Conscienciar a la joventut de que la bicicleta és un mitjà de 
transport més. 

2 

3 Responsabilitzar l’alumnat sobre els mitjans de transport 
ecològics. 

2 

 

-Elements objectius que permeten fer aquesta valoració:  

Veiem que algun nen i/o nena decideix venir al col·legi en bicicleta, fet que des de l’escola 
aplaudim i valorem. 
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Valoració de Projectes ACESCO 2018/19   Noves tecnologies i robòtica 
 

-Nom del Projecte: Noves tecnologies i robòtica 

-Persones que l’han impulsat: 

1. Marta Martín 
2. Xavier Rubio 
3. Berta Rosquellas 
4. Daniel Soria 

 

-Any del projecte: 1r 
 

-Recursos materials o temporals utilitzats: 

1. Bee-Bots 
2. Tablets 
3. Ordinadors taula 
4. Ordinadors portàtils 
5. Chromebooks 
6. Lego We-Do 2.0 
7. Lego EV3 
8. Programació (Scratch 2.0, App inventor) 

 

-OBJECTIUS DEL PROJECTE: 

1. Iniciar al món de la programació. 
2. Experimentar el primer contacte amb la robòtica. 
3. Desenvolupar el pensament computacional i lògic. 
4. Construir robots a partir de pròpies idees o de recerca de vídeos. 
5. Aprendre llenguatges de programació bàsics. 

 

-VALORACIÓ DE LA FEINA REALITZADA I DELS OBJECTIUS: 

0 - No realitzat  1 - Iniciat  2 - Força avançat  3 - Consolidat 

 Objectius generals del Projecte Valoració (de 0 a 3) 

1 Iniciar al món de la programació. 2 - Força avançat 

2 Experimentar el primer contacte amb la robòtica. 3 - Consolidat 

3 Desenvolupar el pensament computacional i lògic. 1 - Iniciat 

4 Construir robots a partir de pròpies idees o de recerca de 
vídeos. 

2 - Força avançat 
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5 Aprendre llenguatges de programació bàsics. 2 - Força avançat 

 

-Elements objectius que permeten fer aquesta valoració:  

- Proposta de reptes computacionals i lògics. 
- Pràctiques a ordinador (Processadors de textos, fulls de càlcul, editors d’imatge...). 
- Jocs d’orientació amb diferents taulells aplicats al robot “Bee-Bot”. 
- Aplicacions mòbils instal·lades a les diferents tablets. 
 

-Propostes de millora per al curs 2019/20: 
 

- Ampliar la ràtio (a partir de 3r primària). 
- Crear un curs de programació d’aplicacions mòbils. (secundària) 
- Ampliar els llenguatges de programació a uns més lliures (Arduino, Python, Snap, etc). 
- Ampliar els recursos materials 
- Aprofitar el centre de recursos del seminari de Robòtica (Ajuntament)  
- Ampliar la proposta d’hores. 
 

Valoració de Projectes ACESCO 2018/19 Projecte E-Twinning 
Nom del Projecte:  PROJECTE E-TWINNING: NEW YEAR’S AND CHRISTMAS 
CARDS 

 Aquest projecte s’ha dut a terme a 1r i 2n d’ESO, a l’assignatura d’anglès. 

- Persona/es que l’han impulsat: Ana Mª Ramiro 

- Any del projecte:  Curs 2018-2019 (1r any) 
 

- Recursos materials o temporals utilitzats: PDI, material escolar variat: fulls de colors i/o  
blancs, barra adhesiva, tisores, colors, retoladors, stickers, material de scrapbook, pistola de 
silicona, diccionari on-line (Wordreference), 2 sobres grans encoixinats, enviament per correu 
certificat, guió d’elaboració d’una carta fet pels alumnes. Aquest projecte s’ha treballat durant 
1 hora a la setmana i s’ha integrat dins de l’assignatura d’anglès, des de principis de curs fins al 
març aproximadament. 
  

- OBJECTIUS DEL PROJECTE: 

0 - No realitzat  1 - Iniciat  2 - Força avançat  3 - Consolidat 

 Objectius generals del Projecte Valoració (de 0 a 3) 

1 Fomentar l’expressió escrita en anglès 3 

2 Fer ús de l’anglès en un context real, donant sentit a 
l’activitat 

3 

3 Promoure l’ús de l’anglès amb alumnes d’altres països 3 
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4 Prendre consciència de la importància de la diversitat 
cultural 

3 

5 Prendre consciència de la importància de l’anglès com a 
LINGUA FRANCA 

3 

- Elements objectius que permeten fer aquesta valoració:  

Objectiu 1: Fomentar l’expressió escrita en anglès. 

En general, al llarg dels anys, he anat observant que l’expressió escrita era la competència 
“menys estimada” pels alumnes. El fet d’haver de fer una redacció suposava fer una activitat 
simplement pel fet de practicar, sense cap altre sentit. Crec que aquest objectiu s’ha consolidat 
força bé. Des del primer moment en què es va comunicar als alumnes la participació en aquest 
projecte, la seva predisposició va ser del 100%: van respectar els “tempos”, es van implicar 
activament en la realització del redactat, plantejant-se la utilització de diferents estructures 
gramaticals, alhora que han intentat cuidar el lèxic utilitzat. Només per això, considero 
consolidat aquest primer objectiu. Òbviament, crec essencial continuar treballant en aquesta 
línia. 
 

Objectiu 2: Fer ús de l’anglès en un context real, donant sentit a l’activitat. 

Objectiu consolidat. Gràcies a aquest projecte, els nostres alumnes han pogut estar en contacte 
amb alumnes d’altres escoles i parlar sobre temes reals. En aquest cas, han intercanviat 
informació sobre les diferents maneres de celebrar l’entrada del nou any (NEW YEAR). 
 

Objectius 3 i 5: Promoure l’ús de l’anglès amb alumnes d’altres països i prendre consciència de 
la importància de l’anglès com a LINGUA FRANCA. 

Objectius consolidats. Els alumnes han hagut de fer servir l’anglès com a L2, és a dir, com a 
llengua estrangera per tal de comunicar-se amb altres alumnes que tenien una L1 (llengua 
materna, en aquest cas el francès o l’àrab) diferent a la d’ells (L1: català o castellà). És en aquest 
punt, on l’anglès esdevé una  LINGUA FRANCA o llengua de contacte i comunicació entre parlants 
de diferents llengües, que decideixen compartir el seu coneixement i la seva experiència 
mitjançant una llengua comuna (l’anglès). 
 

Objectiu 4: Prendre consciència de la importància de la diversitat cultural. 

Objectiu consolidat. Els alumnes, han  pogut aprendre com celebren “NEW YEAR” altres 
alumnes. En general, la descoberta, els ha encuriosit de manera que han sentit la necessitat de 
llegir totes les cartes que han rebut. L’enriquiment a nivell humà, crec que és obvi. 
 

Tanmateix crec que és molt important recordar que amb aquest projecte E-TWINNING, els 
nostres alumnes han pogut consolidar de manera satisfactòria dues de les subempremtes 
bàsiques incloses dins del nostre projecte educatiu de centre EMPREMTA: l’empremta global i 
l’empremta competencial. 

- Propostes de millora per al curs 2019/20: 

  Personalment, i tenint en compte els resultats obtinguts amb aquest projecte, crec que   seria 
força interessant i adequat dur a terme durant el proper curs altres projectes E-TWINNING que 
promoguin l’ús de l’expressió escrita en anglès. 
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Valoració de Projectes ACESCO 2018/19  “Parets, lliure d’espècies invasores” 
 

-Nom del Projecte:  Parets, lliure d'espècies invasores 

-Persones que l’han impulsat: 

1. Maria José Amaya 
2. Mireia Pi 

-Any del projecte: És el primer any que es realitza. Curs 2018-19 

-Recursos materials o temporals utilitzats: 

1. S'ha utilitzat 15 hores per realitzar l'activitat. A VIP 3 hores de classe i a Naturals 12 
hores.  

2. Materials de dibuix: retoladors, colors, pintura al tremp. 
3. Eines digitals: mòbil, PC´s, tauletes. 
4. Programes d'edició d'imatge. 
5. Hores de formació per part del grup de recerca de l’escola de la natura (GRENP) 
6. Jocs d’ecosistemes aquàtics i espècies invasores  
7. Tríptics proporcionats per l’escola de la natura 
8. Programa de radio 

 

-OBJECTIUS DEL PROJECTE: 

0 - No realitzat  1 - Iniciat  2 - Força avançat  3 - Consolidat 

 Objectiu general del Projecte Valoració (de 0 a 3) 

1 Treballar de manera transversal entre matèries per afavorir 
l'aprenentatge competencial dels i les alumnes. 

2 

2 Acostar als alumnes a una realitat més propera, fent-los 
partíceps-responsables de la problemàtica mediambiental 
que provoquen les espècies invasores. 

3 
 
 

3 Conscienciar als ciutadans sobre la problemàtica de les 
espècies invasores i proporcionar solucions 

3 

4 Fomentar el treball cooperatiu. 2 

5 Conscienciar els alumnes de la funció crítica que compleix 
l´art contemporani. 

1 

 

El projecte es troba lligat a les empremtes següents: Empremta global, competencial i social. 
 

Ha sigut un projecte interessant. Ha estat valorat positivament pels alumnes, per nosaltres les 
professores i pel GRENP (grup de recerca de l’escola de la natura de Parets) degut a l’interès i 
grau d’implicació dels alumnes que a mida que avançava el projecte era major. 
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Caldria especificar abans de passar a la valoració de cada objectiu els productes final que han 
realitzat els alumnes: Disseny d’un cartell informatiu per l’espai apadrinat i participació del 
programa de radio en directe explicant el projecte. 
 

Objectiu 1: Podem fer una valoració positiva d’aquest objectiu, tot i que hem fet algunes 
propostes de millora. És important destacar la bona coordinació que hem tingut les dues 
professores; això ho hem pogut percebre en el funcionament de les classes durant les sessions 
de les dues matèries. Els alumnes coneixien i treballaven amb les normes i consignes que els 
proporcionaven sense la presència de les dues professores alhora. Els alumnes han entès la 
transversalitat del projecte. 
 

Objectiu 2. Els alumnes s’han implicat molt en el projecte. Hem de destacar l’interès de dos 
alumnes que normalment tenen dificultat d’atenció a les classes i que durant el projecte s’han 
implicat i han assolit els aprenentatges. Els alumnes han pogut veure a la natura les 
conseqüències que provoquen el fet de que visquin espècies invasores en el nostre entorn. 
 

Objectiu 3. Els alumnes s'han sentit interessats en l'objectiu que es perseguia. 

Mitjançant les enquestes en el municipi i el treball de les gràfiques fet a classe, han donat a 
conèixer la problemàtica als ciutadans i els han donat possibles solucions. 
 

Objectiu 4. Els alumnes han treballat cooperativament tot i que aquest objectiu està pendent 
de millorar. Els professors encara no havíem acabat el curs d'aprenentatge cooperatiu que 
estem realitzant aquest any i no hem pogut posar en pràctica molts recursos. 
 

Objectiu 5. No s'ha assolit l'objectiu de la forma esperada. Ha calgut explicar millor la funció de 
l´art contemporani a partir d´imatges explicatives i debat al voltant de les mateixes. 

 -Elements objectius que permeten fer aquesta valoració:  
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-Propostes de millora per al curs 2019/20: 

1. Seria interessant que les dues professores poguessin compartir alguna hora de classe per 
potenciar la transversalitat del projecte. 

2. Crear documents compartits entre les dues matèries. 
3. Utilitzar en major mesura les eines digitals per part de l'alumnat (drive, programes 

d'edició d'imatges, correu electrònic) 
4. Realitzar una presentació oral final del projecte per part dels alumnes. 
5. Poder fer participar la resta de grups de l´ESO en aquesta iniciativa o si més no, fer 

extensiva la seva funció de conscienciació sobre la protecció del medi ambient.  
6. Finalment, és important dir que, degut a l'interès del projecte des del punt de vista social, 

està previst que pugui desembocar en un projecte de Servei comunitari.   
  

Valoració del Projecte de 1r d’ESO: “Llibre d´artista”. 
 

OBJECTIUS. 

Potenciar la creativitat de l´alumnat. 
Relacionar obres d´art amb la literatura, i veure la seva reciprocitat. 
Fomentar el gust per la lectura. 
      

AVALUACIÓ. 

Ens ha faltat coordinar i consensuar els criteris d´avaluació d´ambdues matèries.  

METODOLOGIA. 

Lectura a casa i a classe del llibre. 
Resums i sensacions de la lectura que s´havien de reflectir en la part de visual i plàstica . 
CONTINGUTS. 

L´objectiu transversal de treballar la visual i plàstica amb la comprensió lectora del llibre 
“L´escola d´Atenes” s´ha aconseguit. 

CONCLUSIONS. 

El resultat del treball final , majoritàriament, no ha estat positiu : alguns alumnes han tingut 
molta dificultat en la comprensió del text i en la interpretació tant a nivell artístic com literari. 
Una part important dels alumnes no han seguit la lectura ni el treball artístic del llibre. El  
rendiment ha estat per sota de les seves possibilitats. 
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Valoració de Projectes ACESCO 2018/19  Viatge Berlin i Londres 
Nom del Projecte: Viatge Berlín i Londres 

-Persones que l’han impulsat: 

1. Charo Aguilera 
2. Xavier Rubio 

 

-Any del projecte: 2n 
 

-Recursos materials o temporals utilitzats: Una setmana lectiva de professor i alumnes. 

-OBJECTIUS DEL PROJECTE: 

0 - No realitzat  1 - Iniciat  2 - Força avançat  3 - Consolidat 

 Objectiu general del Projecte Valoració (de 0 a 3) 

1 Conèixer una altra ciutat, una altra forma de viure, costums 
diferents. 

3 

2 Convivència alumnes. 3 

3 Visites culturals. 2 

4 Pràctica de segona llengua. 2 

 

Amb el programa que hem portat aquests dos anys de sortir amb el primer avió i tornar amb 
l’últim s’ha aprofitat bastant les visites a les ciutats de Berlín i Londres. És important una bona 
planificació, diversificació d’activitats i temporització. D’aquesta manera s’aprofiten millor les 
visites i resulten  una mica més lúdiques. 

La relació entre els alumnes ha sigut molt bona. Continuant havent els grups d’amistat que 
normalment van junts al carrer, sopen junts... però quan han de visitar una institució i s’ha 
d’entrar per separat no hi ha problemes. La relació amb els professors també és positiva, ja que 
veuen un altre tipus de tracte. Els professors també poden detectar les habilitats dels alumnes 
al carrer, que compren, com es comporten, etc. 

Durant les visites culturals, com per exemple als museus, costa en ocasions mantenir l’atenció, 
però són necessàries per enriquir el viatge i la cultura de l’alumne. 

No tots els alumnes practiquen la segona llengua (anglès o alemany). Hi ha alumnes que utilitzen 
a companys per fer de traductors quan volen demanar una cosa o comprar. 

Esmentar que a Londres van anar 21 alumnes per 17 l’any anterior. I a Berlín tots menys un 
alumne aquest any i dos l’any anterior. 

Com a negatiu d’aquest any en viatge a Londres està la casa que no reunia les condicions 
desitjades per un grup d’alumnes. Potser els viatges a Londres estan una mica massificats o cal 
buscar d’altres dates. 
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Memòria Servei Psicopedagògic 
Presentació del Servei 

 
El curs 2018-19 el Servei Psicopedagògic ha ofert els seus serveis 16 hores a les setmana durant 
els 10 mesos d’escolarització, atenent els alumnes de P3 a 4rt d’ESO que decideixen fer ús del 
servei. S’inicia el curs amb un total de 227 alumnes que fan ús del servei psicopedagògic, acabant 
el curs amb un total de 231 alumnes atesos, un 74% dels alumnes de l’escola  d’un total de 312 
alumnes. 

Anàlisi de les funcions realitzades. 
 

1. Famílies i alumnes atesos.  
Durant el curs el Servei Psicopedagògic atén a les famílies que mostren alguna preocupació 
pels seus fills, tant a nivell d’aprenentatge com a nivell conductual o emocional. Així mateix 
també atenem alumnes que en algun moment puntual presenten algun malestar emocional 
i necessiten orientació. Si aquest malestar és presenta de forma persistent es cita a la família 
i es recomana derivació a la pública (CSMIJ) o a la privada (de la que comptem amb un llistat 
de centres que proporcionem a les famílies). Si el malestar es situa en relació a l’escola es 
comunica a la tutora i es treballa sobre aquest aspecte. 

 

2.   Demandes i atenció curs 18/19 

 

CURS P3 

Observació i seguiment de l’adaptació a P3 

Entrevistes d’adaptació amb les famílies (9 entrevistes) 

Demandes: 

2 Alumnes atesos (Dídac C. i Ashley L.) 
2 Coordinacions tutora 
5 reunions amb famílies per pautes 

 

CURS P4 

Demandes: 

Proves del  CREDA pel Dylan V.  

4 alumnes atesos (Dylan V, Alex G, Lucía G i Noa L) 
4 Coordinacions tutora 
4 reunions amb famílies per seguiment i pautes 
1 informe de derivació al CDIAP 

 

CURS P5 

Proves psicopedagògiques (18 alumnes) 

Entrevistes amb famílies per l’entrega de l’informe psicopedagògic (8 entrevistes) 
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Demandes: 

5 Alumnes atesos (Unai B, Axel G, Samuel L., Asier L. i Samuel M.) 
5 Coordinacions tutora 
5 reunions amb famílies per seguiment i pautes 
1 coordinació amb el CDIAP 

CURS 1r 

Demandes: 

4 alumnes atesos (Mario R, Guifré P, Lluc V i Jon C. 
4 Coordinacions tutora 
2 reunions amb la família  
2 Correus amb pautes per escrit 

 

CURS 2n 

Proves psicopedagògiques (20 alumnes) 

Entrevistes amb famílies per l’entrega de l’informe psicopedagògic (4 entrevistes) 

Demandes: 

7 Alumnes atesos (Miquel C, Yasmina M, Hugo I, Lola G, Gerard S, Pol C i Abril P.) 
7 Coordinacions tutores 
7 reunions amb famílies per seguiment i pautes 
2 Avaluacions individuals 
2 informes de derivació 

 

CURS 3r 

Demandes: 

8 alumnes atesos (Eric C, David A, Laia I, Ivan C, Javi L, Elena M, Raül B. i Adrián A) 

7 Coordinacions tutores i pautes per la gestió dels conflictes a l’aula 

2 Coordinacions amb EAP 
7 reunions amb la família  
4 Pautes per escrit 
Intervencions puntuals en moments de conflicte 
2 avaluacions individuals 
3 informes de derivació 

 

CURS 4t 

Proves psicopedagògiques (20 alumnes) 

Entrevistes amb famílies per l’entrega de l’informe psicopedagògic (10 entrevistes) 

Demandes: 

11 Alumnes atesos (Pol A, David B, Jennifer C, Leyre M, Kyle M, Judith P, Hugo R, Daniela 
V, Iker V, Hugo M, Aaron L) 
7  Coordinacions tutores i material per la gestió emocional a l’aula Intervencions 
puntuals en moments de conflicte 
11 reunions amb famílies per seguiment i pautes 
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4 Avaluacions individuals 
5 informes de derivació 

 

CURS 5è 

Demandes: 

2 alumnes atesos (David L i Ivet B) 
2 Coordinacions tutores  
Coordinacions amb EAP 
2 reunions amb la família  
Pautes per escrit 

 

CURS 6è  

Proves psicopedagògiques (22 alumnes) 

Entrevistes amb famílies per l’entrega de l’informe psicopedagògic (10 entrevistes) 

Demandes: 

4 Alumnes atesos (David M, Aaron P, Abril P i Núria L) 
6  Coordinacions tutora 
4 reunions amb famílies per seguiment  
2 Avaluacions individuals 
2 informes de resultats 

 

CURS 1r ESO 

Demandes: 

7 Alumnes atesos (Marc P, Alaric R, Adrián G, Aitor P, Andreu P, Noa R i Gerard A.) 
7 Coordinacions tutora 
2 reunions amb famílies per seguiment  

 

CURS 2n ESO 

Proves psicopedagògiques (25 alumnes) 

Entrevistes amb famílies per l’entrega de l’informe psicopedagògic (4 entrevistes) 

Demandes: 

4 Alumnes atesos (Aratxa M, Martí M, Joel R i Eric S.) 
4  Coordinacions tutor 
Pautes per escrit 
6 reunions amb famílies per seguiment  
2 Avaluacions individuals 
1 informes de resultats 

 

CURS 3r ESO 

Demandes: 

5 Alumnes atesos (Nora C, Elba C, Anastasia S, Abril C. i Daniel V.) 
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4 Coordinacions tutor 
3 reunions amb famílies per seguiment  
1 informe de seguiment 

 
CURS 4rt ESO 

Proves psicopedagògiques (19 alumnes) 

Entrevistes amb famílies per l’entrega de l’informe psicopedagògic (3 entrevistes) 

Demandes: 

3 Alumnes atesos (Cristina A, Saül C i Arnau P.) 
3  Coordinacions tutor 
2 reunions amb famílies per seguiment  

 

Fent un anàlisi de les demandes realitzades al llarg de tot el curs obtenim els següents 
percentatges:  

Demandes ateses a Infantil  27% 
Demandes ateses a primària 32% 
Cicle inicial 39% 
Cicle mitjà 42% 
Cicle superior 15% 
Demandes ateses a secundària 22% 
Atenció a famílies 45% 

 
3. Bateria de proves 
Es realitza un seguiment de l’adaptació a l’escola dels alumnes de P-3, que inclou 
observacions a l’aula i pati els dies previs a l’inici escolar, seguiment durant els primers 
mesos i reunió al final del primer trimestre amb totes les famílies.  
 
Les bateria de proves es passen a final de cada cicle, P5, 2n, 4t, 6è, 2n ESO i 4t ESO. Ara 
presentarem els resultats obtinguts a les proves realitzades a cada curs.  
 
Les bateria realitzada a P5 consta d’una part que es realitza de forma col·lectiva i una altra 
de forma individual. Els resultats obtinguts són els següents: 
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Els resultats ens indiquen que el grup classe es situa dins de la mitja en la majoria de les escales. 
A la part que avalua la recepció auditiva, les habilitats fonològiques i memòria verbal obtenen 
uns resultats més baixos dintre d’aquesta mitja.  En general és un grup que mostra unes bones 
capacitats cognitives i de grafomotricitat, però pel que fa a les habilitats lingüístiques resultats 
més fluixos a nivell general.  
S’ha de tenir en compte que el grup classe mostra dificultats per mantenir una adequada atenció 
auditiva, els manquen hàbits d’escolta i d’espera. Hi ha molts nens que necessiten cridar 
l’atenció i aquest fet interfereix directament sobre els resultats.  
 
Si comparem els resultats amb els obtinguts amb el curs anterior veiem a les àrees verbals també 
es situen per sota i destacarien la part de grafomotricitat.  
 
La bateria realitzada a 2n es passa de forma col·lectiva, exceptuant la lectura. El resultats 
obtinguts són els següents: 
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Els resultats obtinguts per el grup classe es situen dins de la mitja en tots els aspectes avaluats, 
exceptuant als problemes matemàtics.  
 
Si comparem els resultats obtinguts amb els del curs 2017-2018 pel que fa a la prova d’aptituds, 
atencional i de comprensió lectora mostren millors resultats que el grup anterior, però si 
analitzem els resultats obtinguts a les instrumentals mostren majors dificultats a la realització 
de problemes matemàtics, velocitats lectora i ortografia catalana. Són aspectes que s’hauran de 
tenir en compte pel 3er curs. 
 
La bateria realitzada a 4rt es passa de forma col·lectiva, a més es realitza una prova d’avaluació 
dels principals problemes emocionals i de conducta de nens i adolescents. El resultats obtinguts 
són els següents: 
 

 
A nivell general és pot observar que els resultats obtinguts és situen dins de la mitja, és un grup 
que tot i les puntuacions obtingudes, mostren una forma de treballar impulsiva i poc reflexiva. 
Si millorem aquest aspecte és possible que s’aconsegueixin millors resultats.  
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Així mateix també es pot veure que en el moment que realitzen una tasca atencional de tipus 
visual en un temps determinat, són capaços de mostrar una atenció sostinguda molt bona. 
Si comparem els resultats amb els del curs anterior, 2017-18, tenen unes millors capacitats en 
la seva globalitat però en comprensió lectora baixen les puntuacions. També mostren una 
puntuació una mica més abaixa a memòria, aquesta prova consisteix en el record d’informació 
de tipus visual i verbal, que han de recorda aproximadament 30 min. després d’haver-la 
processat.  
 
Als resultats del test SENA, que contribueixen a la detecció d’un ampli espectre de problemes 
emocionals i de conducta i ens proporciona informació relativa a certes àrees de vulnerabilitat 
psicològica que poden afavorir l’inici o el manteniment d’aquests problemes. El grup de 4rt 
manifesta un elevat percentatge d’alteracions emocionals (65%), entre elles podem trobar 
alteracions de l’estat d’ànim, percepció de dificultats a nivell social o familiar, problemes de 
conducta o de regulació emocional i baixa autoestima.  
 
La bateria realitzada a 6è es passa de forma col·lectiva, a més es realitza una prova d’avaluació 
dels principals problemes emocionals i de conducta de nens i adolescents. El resultats obtinguts 
són els següents: 
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Si comparem els resultats amb el curs passat podem observar que a nivell general aquest grup 
es mostra menys reflexiu i per tant, les puntuacions es mostren més baixes que el curs 
2017/2018. A nivell atencional quan es tracta de contingut visual, que per ells pot ser més 
motivador, les puntuacions d’atenció són més elevades.  
 
La bateria realitzada a 2n d’ESO es passa de forma col·lectiva. El resultats obtinguts són els 
següents: 

 

 
 

Els resultats ens indiquen que tot i que no és un grup que realitzi molta quantitat de feina en un 
temps determinat, si es mostra reflexiu en les seves respostes, per tant el nivell d’eficàcia 
augmenta.  
A nivell general es mostren en tots els aspectes avaluats dins de la mitja, essent la puntuació 
més baixa percepció i atenció, això potser degut a que mostren un ritme de treball més lent 
degut al que s’ha mencionat amb anterioritat, la seva reflexivitat.  
 
Si comparem les puntuacions obtingudes amb el curs anterior 2017-18, en general es situen 
lleugerament per sota en els aspectes de tipus cognitiu i de percepció i atenció. 

 
 

La bateria realitzada a 4rt d’ESO es passa de forma col·lectiva. El resultats obtinguts són els 
següents: 
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Podem observar en general els resultats obtinguts tant al curs 2017-18 com al curs 2018-19 es 
mostren bastant homogenis, situant-se dintre de la mitja. 

 
4. Serveis Públics 

 
L’Equip d’assessorament psicopedagògic (EAP), assisteix a l’escola un cop al mes, des d’octubre 
fins al maig. Les tasques que es realitzen són de supervisió d’alumnes pendents de valoració 
NESE o SCD. També es realitzen noves propostes d’alumnes que poden ser candidats de NESE.  
 
També és fan les propostes d’alumnes de CREDA o d’atenció per part de la fisioterapeuta 
(Agnès). 
 
Aquests curs s’han realitzat dos demandes de CREDA, d’un alumne de P4 i un alumne de 4rt EP. 
Així mateix aquest curs el CREDA a estat atenent un alumne de 1er EP que es va fer demanda el 
curs 2017-2018.  
Des del Servei de psicopedagogia s’ha dut a terme amb aquest alumnes el protocol de demanda, 
que consisteix a realitzar proves de parla i llenguatge i la coordinació amb les tutores per reflectir 
aspectes relacionats amb el funcionament del nen a l’aula. 

 
S’han realitzat dos coordinacions amb la fisioterapeuta que correspon a l’EAP, per fer seguiment 
de 3 alumnes de l’escola. Un a Educació Infantil, un altre a Primària i un tercer a Secundària.  
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A principi de curs es va dur a terme una coordinació amb l’Hospital de dia de Mollet per parlar 
de la situació familiar i personal d’una alumne de 2n d’ESO, posteriorment se li va donar l’alta 
d’aquest servei i s’ha fet seguiment amb l’EAP. 
 
Aquest curs s’ha fet seguiment conjuntament amb l’EAP de 19 alumnes pertanyents tant a 
Educació Infantil, primària com secundària.  
 
A començament de curs s’ha dut a terme contacte telefònic amb la Lluïsa del CDIAP com a motiu 
d’una alta del servei per edat d’un alumne de P5.  

 
5. Comissió Social 

A la Comissió Social s’han atès aquells alumnes que presentes Condicions socials desafavorides. 
S’han realitzat dos reunions al llarg del curs. La majoria del alumnes que es tractaven no han fet 
ús del servei psicopedagògic. Únicament s’ha fet seguiment d’una alumne de 2n d’ESO, una 
alumne de 3er ESO i seguiment d’una alumne de 2n de primària que aquest curs no ha requerit 
ajudes de Serveis Socials. 

6. Coordinacions centres privats 
 

Alguns alumnes que presenten dificultats tant d’aprenentatge com emocionals assisteixen a fer 
tractament a centres privats amb els quals ens coordinem en la mesura del possible. Aquests 
curs s’han fet coordinacions amb psicòlegs d’alumnes de primària. 

 

7. Seguiment alumnes NESE 
 

Tenint en compte els alumnes de dictamen i amb informe NESE, només s’ha fet seguiment d’un 
alumne d’Educació Infantil. També s’ha fet seguiment, conjuntament amb els tutors, dels 
alumnes amb PI (pla individualitzat) de primària i secundària. Aquests PI han estat principalment 
metodològics.  

 

8. Derivacions alumnes 
 

2 Derivacions a CDIAP d’un alumne de P3 i un altre de P4. 
2 Derivacions d’un alumne de 1er i un altre de P-5 a Logopèdia.  
2 Derivacions a l’Otorinolaringòleg a alumnes de P-5. 
13 derivacions a psicoteràpia o reeducacions (alumnes de primària i secundària).  
 
9. Assistència Claustres/reunions 
Durant aquest curs hem assistit a un total de:  

2  Reunions de cicle 
5 Claustres generals 
4  Reunions de traspàs  

 
10. Portes obertes Acesco 

Per poder conèixer el funcionament del projecte empremta vam assistir a la jornada de portes 
obertes de l’Escola Estel de Sabadell. Vam assistir a la jornada de portes obertes per poder donar 
a conèixer el servei psicopedagògic a totes les famílies assistents. Vam donar resposta als dubtes 
i vam explicar el funcionament del servei.  
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Millores del Servei Psicopedagògic. 
 

 Millorar la coordinació amb els tutors i el professorat en general. 
 Establir un protocol consensuat davant dels conflictes amb i entre alumnes per millorar 

l’atenció i la convivència escolar.  
 Establir un sistema de rebuda de demandes per part del professorat per millorar l’atenció i 

la prioritat de casos.  
 Establir de forma adequada la persona de referència del servei psicopedagògic pels pares i 

professorat.  
 Establir un protocol de seguiment d’alumnes i famílies amb NESE i PI. 
 Assistir a les reunions juntament amb les tutores, amb aquells alumnes i famílies de risc. 

 

Laura Martín López i Jennifer Campos Rodríguez 
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RESULTATS ACADÈMICS ACESCO: 

Competències bàsiques 6è  
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Competència lingüística:  

Llengua Catalana 

 

Els resultats globals han estat més favorables en relació al curs anterior. Han augmentat els 
percentatges d’alumnes amb resultats alts o mitjà-alt i s’ha reduït el nombre d’alumnes amb 
nivell baix. 

BAIX MIG BAIX MIG ALT ALT

GLOBAL 3,80% 11,50% 53,90% 30,80%

COMP ORAL 11,50% 19,20% 50,10% 19,12%

COMP LECT 0,00% 7,70% 42,30% 50,00%

EXP EXCRITA 3,80% 15,40% 65,40% 15,40%
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CATALÀ 6è 2019
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Comprensió oral: és una de les competències en què hem de millorar. Ha augmentat el nombres 
d’alumnes amb nivell baix i disminuït els de nivell alt. Aquest curs reforçarem aquesta 
competència amb desdoblaments de català centrats en el treball de l’expressió oral en llengua 
catalana en grup reduït. 

Comprensió lectora: comparant els resultats amb l’any anterior, es veu un augment qualitatiu 
en aquesta competència, en la qual no tenim cap alumne dins la franja de nivell baix i obtenim 
un 50% de la classe amb nivell alt. Continuarem treballant la competència lectora com fins ara, 
amb la lectura en silenci al matí, el club dels lectors i reforç en totes les àrees impartides en 
llengua catalana. 

Expressió escrita: aquest apartat ens indica una millora dins el nivell mitjà alt, però el nombre 
d’alumnes amb nivell alt segueix sent el mateix. S’ha reduït el nombre d’alumnes amb nivell baix, 
però hem de seguir millorant aquesta competència. És per això que aquest curs hem creat uns 
clubs de treball reduït on en un d’ells escriuran una revista digital. 

 

 

 

 

 

 

Llengua Castellana: 

 

Els resultats globals ens indiquen una millora de totes les franges, encara que seguim amb un 
grup reduït d’alumnes baixos i mitjans-baixos. 

Comprensió oral: observem una gran millora en totes les franges; per tant, continuarem amb la 
línia de treball com fins ara. Inclourem més presentacions orals en castellà per procurar reduir 
el 3,8% d’alumnes baixos i el 23,1% de mitjans-baixos. 

BAIX MIG BAIX MIG ALT ALT

GLOBAL 3,80% 19,20% 50,10% 26,90%

COMP ORAL 3,80% 23,10% 30,80% 42,30%

COMP LECT 0,00% 19,20% 46,20% 34,60%

EXP EXCRITA 3,80% 15,40% 26,90% 53,90%
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Comprensió lectora: els resultats són òptims si els comparem amb els del curs anterior: no hi 
trobem cap alumne amb resultats baixos. Per tant, seguirem treballant aquesta dimensió igual 
que fins ara. 

Expressió escrita: Aquest curs s’ha fet una gran tasca de millora de l’expressió escrita; els 
alumnes han realitzat diferents treballs cooperatius on han s’han introduït recursos per millorar 
l’expressió escrita i els resultats ens ho indiquen. Més del 50% de la classe tenen uns resultats 
alts i només un 3.8% el nivell baix (el curs anterior hi teníem un 19,2% d’alumnes). 

 

Llengua Anglesa: 

 

Els resultats globals ens mostren uns bons resultats en llengua anglesa, amb cap alumne dins la 
zona baixa. Marquen un augment d’alumnes amb nivell alt o mitjà alt. 

Comprensió oral: Els treballs amb l’etwinning i la preparació per les proves de Cambridge han 
fer palesa la seva importància en aquesta dimensió, en la qual no hi ha cap alumne amb nivell 
baix i el 50% tenen un nivell alt  o mitjà alt. 

Comprensió lectora: tot i la millora en aquesta dimensió, aquest curs treballarem la comprensió 
lectora a través de la plataforma Fiction express, amb l’objectiu de fomentar l’interès per la 
lectura i motivar els nostres alumnes a llegir en llengua anglesa. 

Expressió escrita: Aquesta és una de les dimensions que més els ha costat. Observem una 
disminució dels alumnes amb nivell alt i una petita disminució dels alumnes amb nivell baix. 
Aquest curs el projecte etwinning va enfocat a un intercanvi de postals, amb l’objectiu clar de 
millorar aquesta competència a través d’un aprenentatge significatiu. 

 

Competència Matemàtica 

BAIX MIG BAIX MIG ALT ALT

GLOBAL 0,00% 26,90% 38,50% 34,60%

COMP ORAL 0,00% 7,70% 42,30% 50,00%

COMP LECT 3,80% 15,40% 26,90% 53,90%

EXP EXCRITA 11,50% 26,90% 26,90% 34,60%
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Els resultats globals ens indiquen una baixada de resultats dins aquesta competència. 

Numeració i càlcul: s’observa una disminució dels alumnes amb nivell alt i un augment dels 
alumnes de nivell baix o mitjà-baix. Aquest curs s’han proposat espais en els clubs on en grup 
reduït puguin treballar aquesta dimensió. 

Espai, mesura i representació gràfica de dades: es veu un manteniment dels alumnes alts, però 
un augment dels alumnes mitjà baix i baix. S’ha de fer un replantejament d’aquesta dimensió 
per fer-la més pròxima a l’alumnat. En els clubs de treball cooperatiu, es treballarà aquesta 
dimensió a través de reptes matemàtics. 

Relacions i canvi: de nou en aquesta dimensió surt amb uns resultats inferiors al curs anterior. 
Aquest any es faran tallers manipulatius i es potenciarà el treball cooperatiu per millorar aquesta 
dimensió. 

 

 

Competència Associada a l’àrea de coneixement del medi natural 

 

BAIX MIG BAIX MIG ALT ALT

GLOBAL 7,70% 23,10% 42,30% 26,90%

NUM I CALCUL 3,80% 26,90% 34,60% 34,60%

ESPAI, FORM I MES 11,90% 34,60% 30,80% 23,10%

RELAC I CANVI 7,70% 19,20% 38,50% 34,60%
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BAIX MIG BAIX MIG ALT ALT

GLOBAL 0,00% 46,20% 30,80% 23,10%

EXPLICAR FENOM NAT 30,80% 34,60% 23,10% 11,50%

RELAC ASPEST INV CIENT 0,00% 34,60% 26,90% 38,50%

INTERPRET INFORM 11,50% 15,40% 57,70% 15,40%
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Els resultats globals ens mostren una gran millora d’aquesta competència on no tenim cap 
alumne amb nivell baix i es produeix un augment d’alumnes alts. Aquest curs treballarem amb 
Science bits, on considerem que l’aprenentatge d’aquesta competència serà molt més 
motivador per als alumnes. 

Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i 
tecnològics: En aquesta dimensió hi ha un augment significatiu del nivell baix i una reducció en 
totes les altres franges. S’ha de fer un replantejament d’aquesta dimensió. 

Reconèixer els aspectes principals de la investigació científica: una millora significativa d’aquest 
punt en totes les franges on no hi ha cap alumne amb nivell baix. 

Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i 
proves: una de les dimensions que comporta dificultats i que aquest any ha hagut un gran 
augment del nivell mitjà alt i una disminució de les franges inferiors. 

 

CCBB 4t d’ESO 
 

 

 

 

 GLOBAL COMP LECT EXP ESCR 
BAIX 7,14% 3,57% 60,69% 
MIG BAIX 46,42% 0,00% 21,42% 
MIG ALT 42,84% 49,98% 18% 
ALT 3,57% 35,70% 0% 

 GLOBAL 
COMPR. 
LECTORA 

EXPRES. 
ESCRITA 

BAIX 3,57% 0,00% 3,30% 
MIG BAIX 10,71% 7,14% 10,00% 
MIG ALT 35,70% 10,71% 80% 
ALT 50% 74,97% 7% 

 GLOBAL 
COMP 
ORAL 

COMP 
LECT 

EXP 
ESCRITA 

BAIX 0,00% 0,00% 0,00% 35,70% 
MIG 
BAIX 3,57% 3,57% 3,57% 21,42% 
MIG 
ALT 57,12% 0,00% 39,27% 14,28% 
ALT 39% 96,39% 57,12% 28,56% 
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Anàlisi  dels resultats de les Competències Bàsiques de 4t 
d’ESO corregides de forma interna pel nostre centre.  

 

Àmbit lingüístic 

Segons els resultats de la matèria de català, la part d’expressió escrita és la que ha 
obtingut pitjors resultats si la comparem amb castellà i anglès. L’ apartat de lectura 
també està per sota dels valors de les dues llengües esmentades anteriorment. Si 
comparem aquestes dades de català amb les obtingudes pels alumnes a l’ avaluació 
final de la matèria, comprovarem que no hi ha cap “AE”, i són més baixes que les 
d’aquesta prova. 

Podem veure una correlació entre la matèria  de ciències socials i la de català. La majoria 
d’alumnes obtenen la qualificació d’AS. Això evidencia un nivell baix de comprensió 
lectora i de domini escrit en català.  

Donats aquests resultats, hem de potenciar molt  l’expressió escrita, però també la 
lectura i la part oral de l’ alumnat del centre per millorar la seves habilitats lingüístiques 
en català. 

El resultats de la matèria de castellà són una mica millors, però l’ expressió escrita 
continua a la baixa .  A l´avaluació final de castellà no hi ha hagut cap suspès i en els 
resultats de les CCBB tampoc. S’ ha de tenir en compte que més d’ un 75% del nostre 
alumnat és “castellano-parlant” i això influeix en millors resultats si els comparem amb 
la matèria  català. 

 

 GLOBAL 
NUM I 
CALCUL 

ESPAI, 
FORM I 
MES 

CANVI I 
RELACIONS ESTADÍSTICA 

BAIX 7,14% 28,56% 21,42% 7,14% 21,42% 
MIG 
BAIX 17,85% 0,00% 17,85% 14,28% 39,27% 
MIG 
ALT 57,12% 39,27% 32,13% 46,41% 24,99% 

ALT 18% 32,13% 28,56% 32,13% 14,28% 

 GLOBAL 

EXPLICAR 
FENOM. 
NAT. 

RELAC. 
ASPEST 
INV. 
CIENT. 

INTERPRET 
INFORM. 

BAIX 10,71% 35,70% 17,85% 14,28% 
MIG 
BAIX 35,70% 39,27% 24,99% 17,85% 
MIG 
ALT 46,41% 21,42% 24,99% 53,55% 
ALT 7,14% 3,57% 22,13% 14,28% 
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Respecte a la 1ª llengua estrangera, l’anglès, l’alumnat ha obtingut un bons resultats a 
la part escrita, molt millor que a català i a castellà. En el nivell “Baix” coincideix amb els 
nostres percentatges de curs, però al nivell “Alt” els resultats de les CCBB són més 
elevats. En aquesta matèria els resultats són bons, cal mantenir-los i també potenciar-
los. 

 

Àmbit matemàtic 

Els resultats obtinguts en aquestes proves en el nivell “Baix” són els mateixos que a 
català, però els nivells mitjans estan per sota de la matèria de  català . Hem millorat 
l´estadística, però el càlcul està suspès per tot el grup.  

Àmbit científic-tecnològic 

Els resultats són molt propers a la matèria de matemàtiques. Hi ha més alumnes en els 
nivells “Mig Baix-Mig-Alt “ i això indicaria un nivell més homogeni del grup. En aquesta 
prova hi ha una relació més directa amb els nostres resultats d’ avaluació de final de 
curs. Podria ajudar que aquestes matèries són triades pels alumnes i el número 
d’alumnes per classe és més reduït. 
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