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1. Diagnòstic inicial

El curs 2020-2021 es va poder realitzar amb relativa normalitat, ja
que l’impacte de la COVID-19 només ens va obligar a tancar 2 aules
d’Educació Infantil en dos moments diferents i per un període d’una
setmana. La resta de cursos quasi no es varen veure afectats.
En diferents aules hi va haver alguns alumnes confinats, però la feina
dels docents, i la utilització del classroom, va fer que tot l’alumnat
estigués atès, fos com fos la seva circumstància.
Per altre banda, el nombre reduït d’alumnat a les diferents aules, va
fer que poguéssim paliar en gran mesura, la feina del departament
d’orientació, que es va veure desbordat i sense la figura de la PT, l’AL
i l’AD.
La nostra reflexió ens ha de permetre recuperar tot el positiu de la
situació anterior, però sense desaprofitar els valuosos aprenentatges
del  curs passat.
Durant el mes de juny es va treballar per elaborar el nostre PLA DE
CONTINGÈNCIA, que va ser aprovat del Consell Escolar dia 8 de juliol
de 2021.
Començam una etapa diferent a l’anterior guiada per Resolució
conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la
consellera de Salut i Consum de 10 de setembre de 2021 per la qual
es modifica la Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació
Professional i de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de
2021, per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció,
contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la
crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius
no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears
durant el curs 2021-2022 (BOIB, núm 76 de 8 de juny de 2021).

En aquesta nova situació, tendrem en compte els dos possibles
escenaris, i el possible canvi d’un a l’altre, s'estableixen les autoritats
sanitàries. Donat el cas, ens adaptarem a les variacions que puguin
sorgir amb paciència i comprensió.

El lema d’enguany “Connectats” ens convida a connectar-nos amb
nosaltres mateixos i amb tota la realitat que trobam al nostre voltant
de forma harmònica. El diàleg, el compromís i la justícia seran bàsics
per tal de millorar tot allò que ens envolta i ens  toca viure.
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Començam un nou curs inspirat amb la frase de Pedro Poveda: “TOTS
HEM DE COOPERAR”. Es tracta de recrear els nostres vincles,
fomentant una cultura de retrobada.

2. Objectius del curs

A. En l’àmbit pedagògic:
● Oferir un camí d'acompanyament a l'alumnat, al professorat i a

les famílies en el que ningú quedi enrere, adaptada a qualsevol
escenari en el qual ens podem trobar.

● Coordinar els processos educatius en i entre etapes definint
criteris metodològics comuns.

● Determinar els itineraris de compromís (voluntariat, InteRed),
d'interioritat (pregària i enraizArte) i d'autonomia propis de la
pedagogia de Poveda.

B. En l’àmbit organitzatiu:
● Organitzar els recursos per tal de reprendre les comissions que

hi havia abans de la pandèmia.
● Continuar donant temps de reflexió i coordinació en les etapes i

en els cursos contigus per seguir treballant amb una línia de
centre coherent.

C. En l’àmbit de gestió:
● Seguir Millorant la comunicació a través de la plataforma

EDUCAMOS i xarxes socials, seguint el “Plan de Comunicación
de la Red de Centros de la Institución Teresiana”.

● Optimitzar encara més, l’ús dels materials i energia, impulsant
la planificació, la responsabilitat i els protocols d’utilització dels
espais i materials.

3. Agrupaments i aforaments
Per a respectar els aforaments i les distàncies indicades en la
Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i
de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la qual
s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció,
coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no
universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el
curs 2021-2022 hem tornat als grups establerts abans de la
pandèmia, seguint les pautes per a l'organització dels desplaçaments

7



i dels espais i els centres, de tal forma, que hi ha una aula per grup i
per curs.

Aula
núm.

Nom de l’aula Grup classe Sup.
Útil
m2

Aforame
nt

1,44
m2/nin/

a)

Nombr
e

d’alum
nes

1 Formentor Aula Ambient
Llenguatge

41,77 27

2 Es Colomer 45,83 29

3 Na Foradada 3r EP 44,37 28
25

4 Sa Dragonera Aula
Psicomotricitat

49,8 32

5 Es Pantaleu 2n 53,2 34 22

6 S’Illa des Toro 1r 53,2 34 25

7 Sa Porrassa 6è EI 53,36 35 25

8 Na Pelada 5è EI 54 35 25

9 Illetes 4t EI 49,2 32 25

10 Aula Aucanada 3r ESO 50 32 28

11 S'Illa del Rei Laboratori 54 35

12
S’Illa del Pilar Aula

Informàtica 40 15

13 S’Illa de sa Nitja
Aula

Tecnologia
49,8

32

14 S’Illa de Daia 4t ESO 55,2 37 23

15 S’Illa d’en Colom 2n ESO 53,2 35 30

16 S’Illa de l’Aire 1r ESO 53,2 34 30

17 Es Daus Desdoblament 53,36 35

18 S’Espart 6è EP 52,4 34 26

19 Sa Torreta 5è EP 54 35 26

20 Es Vedrà 4t EP 49,2 33 25

21 Tagomago Biblioteca 50 32
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4. Educació Infantil

4.1. Objectius específics per al curs

A. En l’àmbit pedagògic:
A1. Prioritzar l’educació emocional dels infants.

● Accions o mesures per a la seva consecució: Atenció personal i
individual de cada infant i diferents activitats adaptades a les
característiques de cada grup i dinàmiques d’Interioritat.

● Responsables: Equip docent d’Infantil.
● Indicador d’assoliment: Els alumnes venen contents a l’escola,

es mostren participatius, autònoms, segurs i amb confiança en
si mateixos.

A.2. Potenciar el llenguatge oral a través de diverses activitats.

● Accions o mesures per a la seva consecució: Temps a activitats
d’expressió oral.

● Responsables: Equip docent d’Infantil
● Indicador d’assoliment: adquisició de vocabulari divers i

corresponent a l’edat. Ser capaç d’expressar-se oralment de
forma individual i grupal, dins el nivell corresponent. Elaboració
de frases breus i coherents.

A.3. Adaptar la nostra metodologia d’aula perquè s’ajusti a les
necessitats del curs.

● Accions o mesures per a la seva consecució:Reprendre el treball
per parelles i en grup .Reprendre el treball per ambients per
cursos i desdoblar els grups sempre que sigui posible.

● Responsables: Equip docent d’Infantil.
● Indicador d’assoliment: Bona adaptació a la metodologia

d’ambients amb la nova forma d'organització per grup classe.

B. En l’àmbit organitzatiu
B.1. Aconseguir els mateixos objectius d’aprenentatge reorganitzant
l’horari i els espais.
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● Accions o mesures per a la seva consecució: Reorganització del
ambients de treball per poder realitzar-los amb el grup classe i
desdoblar grup quan sigui posible.

● Responsables:  Equip docent d’Infantil.
● Indicador d’assoliment: s’han pogut aconseguir el màxim

d’objectius marcats en l’etapa.

C. En l’àmbit de gestió (econòmica, d’espais, de
recursos,…):
C.1. Reorganitzar els recursos i els espais per tal de poder aprofitar i
gaudir al màxim l’espai exterior.

● Accions o mesures per a la seva consecució: Organització dels
moments i espais d’esbarjo i activitats didàctiques per grup
classe.

● Responsables: Mestres d’Educació Infantil.
● Indicador d’assoliment: Totes les aules disposen de moments

per realitzar activitats a l’espai exterior.

4.2. Organització General d’Educació Infantil

Equip docent que intervé en l’etapa:
● Maria del Mar Bibiloni Coll
● Llucia Fiol Rosselló
● Cristina Mesquida Carvajal
● Catalina Florit Juan
● Antoni Martín Marí

Horari entrevistes dels tutors amb les famílies:
● 4t Ed. Infantil             Cati Florit : dimecres 15h-16h
● 5è Ed. Infantil Maria del Mar Bibiloni: dilluns 15h-16h
● 6è Ed. Infantil Cristina Mesquida: dimecres 12h-13h

Horari general de l’etapa:

Setembre i Juny
● Entrada: de 9:00 h a 9:05 h

Sortida: 13:45 h

● Horari menjador: 13:45 a 16:00h

Octubre-maig
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● Entrada: 9 a 9:05 h
● Sortida: 12:45/16:45 h
● Horari menjador: de 12:45 h a 15:00 h

● IP5: Dimecres de 12:00 h a 12:45 h, dijous i divendres de
15h- 16:45

Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris de
l’alumnat:
Durant el matí tenen lloc les activitats que impliquen més atenció i
concentració, ja que a les primeres hores del dia és quan els infants
estan més atents i menys cansats.

Calendari de reunions de l’equip docent:
● Reunió de Cicle: dijous de 15-16h
● Reunió d’etapa: dimarts de 13:00 a 14:00h
● Dos dijous al mes de 14 a 15:00h
● Formació: Primer dimarts de cada mes de 17 a 19h.

Calendari d’avaluacions:
● Avaluació inicial: 6 d’octubre
● Primera avaluació: 1 de desembre
● Segona avaluació: 16  de març
● Avaluació ordinària: 8 de juny

4.3. Celebracions i sortides didàctiques

Celebracions:
● Inici de curs
● Celebració Santa Teresa
● Nadal
● Sant Antoni
● V Cursa solidària i DENIP
● Setmana Reina Carnestoltes
● Quaresma
● Dia del Llibre i Sant Jordi
● Pasqua
● Pedro Poveda

Sortides didàctiques:
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30 novembre: Visitam el Castell de Bellver
5 Abril: Granja escola Jovent.
Maig: Netejam i jugam a la platja

Es podran modificar o afegir sortides didàctiques en funció de les
necessitats o interessos del grup.
*Les sortides didàctiques poden sofrir modificacions per complir la
normativa de la Conselleria d’Educació i Formació tot tenint en
compte el nivell d’alerta en el qual ens trobem.

5. Educació Primària

5.1. Objectius específics per al curs

A. En l’àmbit pedagògic:
A.1. Reiniciar i adaptar els ambients i tallers a les mesures COVID.

● Accions o mesures per a la seva consecució: reunions entre els
mestres dels diferents grups, preparació d’espais i propostes.

● Responsables: Equip docent.

● Indicador d’assoliment:
1. S’han dut a terme els ambients
2. Els espais i grups han estat adaptats a les mesures

COVID.

A.2. Realitzar un document on reculli la nostra línia sobre la
metodologia de projectes.

● Accions o mesures per a la seva consecució: reunions entre els
mestres dels diferents grups.

● Responsables: Equip docent.
● Indicador d’assoliment: s’ha elaborat un document amb la línea

metodològica dels projectes.

A.3. Promoure activitats que compleixin amb les ODS.

● Preparació de recursos i materials en coordinació amb InteRed.
● Responsables: Equip docent.
● Indicador d’assoliment: s’han preparat recursos i activitats

relacionats amb les ODS a tots els cursos.
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B. En l’àmbit organitzatiu:

B.1. Recuperar les sortides didàctiques.
● Accions o mesures per a la seva consecució: reunions de l’equip

docent per dur-les a terme. Contacte amb empreses i/o
associacions externes de l’escola per realitzar les activitats.

● Responsables: Equip docent primària.
● Indicador d’assoliment:

- S’ha realitzat una sortida per trimestre i per curs.
- S’ha establit contacte amb entitats externes.

C. En l’àmbit de gestió (econòmica, d’espais, de
recursos…):

C.1. Reorganitzar el mobiliari i el material dels diferents espais per
dur a terme les diferents activitats.

● Accions o mesures per a la seva consecució: organització dels
diferents materials i espais.

● Responsables: Equip docent de primària.
● Indicador d’assoliment: s’han ordenat els diferents espais i

material per dur endavant els ambients i els tallers.

5.2. Organització General d’Educació Primària

Equip docent que intervé en l’etapa:

● Alicia Garcia-Carpintero Hernández
● Anabel Rubio De Torres
● Antoni Martín Marí
● Antoni Puigserver Sastre
● Inès Munar Fuster
● Joan Miquel Carrió Trujillo
● Joana Segura
● Jonathan Miguel Arco
● Sonia García Gual
● Toni Reus Morro

Horari entrevistes dels tutors amb les famílies:
● Primer Joana Segura Escandell Dilluns, 16h a 17
● Segon Sonia Garcia Gual Dimecres, 16h a 17h
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● Tercer Joan M. Carrió Trujillo    Dimecres, 15h a 16h
● Quart Antoni Puigserver          Dimarts de 16 a 17h
● Cinquè Anabel Rubio Torres      Dimarts de 16 a 17h
● Sisè Jonathan Miguel Arco    Dimarts de 16 a 17h

Horari general de l’etapa:

Setembre i Juny
● Entrada 9:00 a 9:05h
● Sortida 1r, 2n, 3r: 13:50h

4t, 5è i 6è: 13:55h
● Horari menjador: 14:00 a 15:00
● 1r Pati: 10:30-11:00
● 2n pati 12:50 a 13:05h

Octubre-maig
● Entrada 9:00 a 9:05 h i de 15:00 a 15:05 h

● Sortida 1r, 2n, 3r: 12:50 i 16:50 h
4t, 5è i 6è: 12:55 i 16:55 h

● Horari menjador: 13:00 a 15:00 h

● Pati: 10:30-11:00 h

● IP5:
- 1r i 2n dilluns i divendres de 15 a 16:50h i dijous de 12 a 12:50

h.
- 3r i 4t dimecres i divendres de 15 a 16:50h i dijous de 12:00 a

12:50 h.
- 5è i 6è dimarts i divendres de 15 a 17h i dijous de 11:40 a

12:40 h.

Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris de
l’alumnat:
Els tutors reben als alumnes a les 9:00h els acomiaden divendres a la
13:00h.
De 9:00 a 9:30h s’aprofita per fer l’espai bon dia, assemblea, lectura,
reflexions grupals davant algun esdeveniment, etc.
Cada curs destinarà com a mínim dues hores a projectes.
Per norma general, les primeres hores del matí es realitzen les
matèries instrumentals i els horabaixes es dediquen a activitats o
assignatures, més actives per captar millor l’atenció del nostre
alumnat.
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A tots els cursos es dedica una hora setmanal per desdoblar el grup i
fer l’activitat d’hort i d’Interioritat. A l’activitat d’hort es duen a terme
activitats relacionades en ciències naturals i amb el conreu de fruites i
verdures. Per una altra banda, a l’activitat d’interioritat es treballa el
projecte Mussol i del PAT (Pla d’acció tutorial).
Des de 1r a 4t d’EP es dediquen dues hores a treballar mitjançant la
metodologia d’ambients. A 1r i 2n d’EP els ambients són: musical,
llenguatge, artístic i matemàtic. A 3r i 4t els ambients són:
experiments, llenguatge, artístic i matemàtic.
Enguany hem ajuntat les hores que entren especialistes per evitar
l’entrada de més de tres mestres al dia a l’aula.

Calendari de reunions de l’equip docent:
● Reunió de cicle: Dijous de 12:00 a 13:00 h.
● Reunió d’etapa: Dimarts de 13:00 a 14:00 h.
● Claustre: Dos dijous al mes de 14:00 a 15:00 h.
● Formació: Primer dimarts de cada mes de 17:15 a 19:15 h.

Calendari d’avaluacions:
● Avaluació inicial: del 14 al 21 d’octubre.
● Primera avaluació: del 9 al 16 de desembre.
● Segona avaluació: del 17 al 24 de març.
● Avaluació ordinària: del 7 al 15 de juny.

Mesures per l’optimització i l’aprofitament dels espais i
recursos:

● Horaris de les aules polivalents i comunes.
● Horaris dels professors compartits al Drive.
● Utilització de l’hort com a espai d’aprenentatge.
● TIC: utilització de Chromebooks.

5.3. Celebracions i sortides didàctiques

Celebracions:
● Inici de curs
● Celebració Santa Teresa
● Pedro Poveda
● Nadal
● Sant Antoni
● IV Cursa solidària i DENIP
● Setmana rei Carnestoltes
● Quaresma
● Pasqua
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● Dia del Llibre

Sortides didàctiques:

Primer cicle (1r i 2n EP)

- Visitam el bosc de Bellver.
- Educació Vial
- Granja-escola Sa pobla.
- Sortida Platja.
- Teatre.
- Conta-contes.

Segon cicle (3r i 4t EP)

- Camí dels vinyassos. (3r i 4rt de primària) - 10 de febrer
- Educació Vial
- Activitat “sembra varietats locals” (3r EP) - 6 d’octubre
- Activitat “de la mar a la taula” (4t EP) - 6 d’octubre
- Coves de campanet, Fonts Ufanes i ermita de Sant Miquel (3r i

4t de primària) - 19 d’octubre.
- Sortides relacionades amb projectes.
- Anem a la platja.
- Acampada (4t) - 3r trimestre

Tercer cicle (5è i 6è EP)

- Activitat “Coneixem els productors”. Visita a la Finca Coanegra
de Santa Maria (5è EP)

- Activitat “Producte local” (6è EP)
- “L’Albufera és viva” (5è i 6è EP)
- Palma en temps de pirates (5è EP)
- Palma, seu d’Institucions (6è EP)
- Educació Vial
- Seguretat a les xarxes socials

Totes les sortides i celebracions estan subjectes a la situació
sanitària en la qual ens trobem en el moment de la seva
realització i el nivell d’alerta. Per tant, poden quedar
ajornades o anul·lades.

6.  Educació Secundària Obligatòria
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6.1. Objectius específics per al curs

A.En l’àmbit pedagògic:

A.1. Fomentar l’autonomia i l’autoconeixement dels alumnes per a
que puguin ser capaços de seguir amb èxit un procés d’aprenentatge
adequat a la seva maduresa.

● Accions o mesures per a la seva consecució:
Dinàmiques de metacognició des de cada una de les àrees.
Dinàmiques  de tutoria.

● Responsables:
Equip docent.

● Indicadors d’assoliment:
Evidències que l’aprenentatge ha estat significatiu mitjançant
un qüestionari/formulari.
Constància del plantejament d’activitats de metacognició.

A.2. Treballar de manera coordinada la competència digital.

● Accions o mesures per a la seva consecució:
Consensuar i compartir material i metodologies.

● Responsables:
Comunitat educativa

● Indicadors d’assoliment:
Temps dedicat a la coordinació a les reunions d’etapa.

A.3. Continuar en el camí de la innovació i l’ús de noves metodologies
que afavoreixen la motivació i la implicació dels alumnes en el seu
aprenentatge a la vegada que el seu rendiment.

● Accions o mesures per a la seva consecució:
Continuar amb diversos projectes i metodologies:

- AMCO
- Science Bits
- Onmat
- APS-ABP (1r-4t d’ESO)
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● Responsables:
Equip docent

● Indicadors d’assoliment:
Grau de satisfacció en les noves metodologies

A.4. Tenir com a marc els ODS en les diferents propostes didàctiques
de l’etapa.

● Accions o mesures per a la seva consecució:
Elaborar i recollir diferents propostes des de les tutories, diades
del centre i des de les diferents àrees.

● Responsables:
Equip docent

● Indicadors d’assoliment:
S’han preparat recursos i activitats relacionats amb els ODS a
tots els cursos.

B. En l’àmbit organitzatiu:

B.1. Optimitzar el temps de treball en equip i les coordinacions.

● Accions o mesures per a la seva consecució:

1. Tenir espais de reunió de traspàs d’informació
primària-secundària.

2. Facilitar la comunicació de les demandes al Departament
d’Orientació en funció de les necessitats.

3. Agilitzar la informació a les reunions d’etapa per tal de comptar
amb temps real per dur tasques endavant.

● Indicadors d’assoliment: Qualitat de les reunions, acords,
atenció a les demandes.

● Responsables: Equip directiu i departament d’orientació.

C. En l’àmbit de gestió (econòmica, d’espais, de
recursos,…):

C.1. Optimitzar els espais per tal de poder aplicar les mesures
sanitàries necessàries.
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● Accions o mesures per a la seva consecució:
Donar a conèixer el pla de contingència a l’alumnat i famílies.

● Indicador d’assoliment: Idoneïtat dels diferents espais per al
seu ús.

● Responsables: Tot el professorat.

6.2. Organització General d’Educació Secundària

Equip docent que intervé en l’etapa:
● Antònia M. Servera Gayà
● Clara de la Torre Fernández
● Coloma Fuster Rechach
● Fabio Saz Pérez
● Joan Miquel Riera Torres
● Joan Valentí Amengual
● Joana M. Bordoy Far
● Margalida Gelabert Felipe
● Mateu Tugores Vives.
● Nicolas Baleani-Springolo Serra
● Rosa M. Miró Julià

Horari entrevistes d’atenció a les famílies:
● 1r ESO: Fabio Saz Pérez: Dimarts de 08:55 a 9:50
● 2n ESO: Marga Gelabert Felipe: Dilluns de 8:55 a 9:50
● 3r ESO: Coloma Fuster Rechach: Dijous de 13:05 a 14:00
● 4t ESO: Clara De la Torre Fernández: Dimarts de 8:55 a 9:50

Horari general de l’etapa:

Setembre - Juny
● Entrada: 8:00
● Primer esplai: 9:50 a 10:15
● Segon esplai: 12:00 a 12:15
● Sortida: 14:00

Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris de
l’alumnat:
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1r ESO:
Desdoblaments:Llengua anglesa en dos grups.
Hores de lliure disposició: una hora de tutoria i una de matemàtiques.
Presencialitat de tot el grup.

2n ESO:
Desdoblaments: Llengua anglesa, Hores de lliure disposició: una hora
d’APS i una hora de tutoria.
Presencialitat de tot el grup

3r ESO:
Desdoblaments: Llengua anglesa,
Hores de lliure disposició: una hora d’ABP i una hora de tutoria.
Presencialitat de tot el grup en escenari 1,2.

4t ESO:
Tres itineraris:
Dos per a batxillerat i un per a formació professional:
Opció Acadèmica I:
Troncals: Matemàtiques Acadèmiques, Biologia i geologia i Física i
química.
Específica: Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial.

Opció Acadèmica II:
Troncals: Matemàtiques Acadèmiques, Biologia i geologia i Llatí.
Específica: Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial

Opció Aplicada:
Troncals: Matemàtiques Aplicades, Tecnologia i Iniciació a l’activitat
emprenedora i empresarial.
Específica: Biologia

Presencialitat de tot el grup en escenari 1,2.

Calendari de reunions de l’equip docent:
● Reunió de l’etapa d’Educació Secundària: Dimarts de 14.00 h a

15.00 h. Un dimarts al mes de 15h a 17h.
● Un dimarts al mes de 17:15 h a 19:15  h per a formació.
● Dos dijous mensuals de 14:00 a 15:00 pel treball entre etapes i

claustres de professorat.

Calendari d’avaluacions:
● Avaluació inicial: 5 d’octubre.
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● Primera avaluació: 14 de desembre (1r,2n,3r), 15 de desembre
(4t)

● Segona avaluació: 15 (1r,2n,3r) i 16 ( 4t) de març.
● Tercera avaluació i ordinària: 14 (4t) i 21 (1r, 2n i 3r) de juny.

Mesures per a l’optimització i l’aprofitament dels espais i
recursos:
a causa de la situació especial sanitària, no hi haurà mobilitat dels
alumnes entre aules. Únicament en els desdoblaments.

    CRITERIS DE PROMOCIÓ A 1r, 2n I 3r D’ESO:

L’equip docent decidirà la promoció de l’alumnat d’acord amb la
consecució dels objectius generals i el desenvolupament de les
competències clau, especialment la competència lingüística, digital i
d’aprendre a aprendre.
- Pel que fa als objectius generals:
En els casos d’alumnes que tenen o dues o tres assignatures
suspeses es considerarà l’assoliment dels objectius generals de cada
curs, de manera que l’alumne no podrà tenir més de tres objectius no
assolits.
- Pel que fa a les competències clau:
En els casos d’alumnes que tenen de dues o tres assignatures
suspeses es considerarà el desenvolupament de les competències
clau. L’alumne no podrà tenir dues competències no desenvolupades.
En els casos en què una competència sigui valorada amb
discrepàncies evidents des de diferents departaments, es decidirà per
consens i, si no s’aconsegueix, s’agafarà el valor mitjà de les àrees on
més es desenvolupa aquesta competència.
A la convocatòria ordinària de juny, promocionen els alumnes que
tenen totes les assignatures aprovades o una assignatura suspesa,
perquè entenem que han assolit els objectius generals i desenvolupat
les competències clau.
Els alumnes que tenen quatre o més assignatures suspeses no
promocionen perquè entenem que no han assolit els objectius
generals i desenvolupat les competències clau.

Tots els alumnes amb assignatures pendents el juny han de
presentar-se a la convocatòria extraordinària de setembre, tot i haver
promocionat.
En la convocatòria extraordinària de setembre es durà a terme el
mateix procediment per a la promoció dels alumnes.

CRITERIS DE TITULACIÓ A 4t:
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L’equip docent decidirà la titulació de l’alumnat d’acord amb la
consecució dels objectius generals i el desenvolupament de les
competències clau, especialment la competència lingüística, digital i
d’aprendre a aprendre.
- Pel que fa als objectius generals:
En els casos d’alumnes que tenen dues o tres assignatures suspeses
es considerarà els objectius generals de l’etapa, de manera que
l’alumne no podrà tenir més de tres objectius no assolits.
- Pel que fa a les competències clau:
En els casos de dues o tres assignatures suspeses es considerarà el
desenvolupament de les competències clau. L’alumne no podrà tenir
dues competències no desenvolupades.
En els casos en què una competència sigui valorada amb
discrepàncies evidents des de diferents departaments, es decidirà per
consens i si no s’aconsegueix s’agafarà el valor mitjà de les àrees on
més es desenvolupa aquesta competència.
A la convocatòria ordinària de juny, titulen els alumnes que tenen
totes les assignatures aprovades o una assignatura suspesa, perquè
entenem que han assolit els objectius generals i desenvolupat les
competències clau.
Tots els alumnes amb assignatures pendents el juny i que no hagin
titulat han de presentar-se a la convocatòria extraordinària de
setembre.
En la convocatòria extraordinària de setembre es durà a terme el
mateix procediment per a la titulació dels alumnes.

Els alumnes que presenten adaptacions curriculars significatives,
només podran titular si només duen una adaptació significativa en el
seu currículum. A més  podran dur només una assignatura suspesa.

En el còmput de les matèries avaluades negativament s’han de
considerar tant les matèries del mateix curs com les dels cursos
anteriors. Es consideren matèries diferents les corresponents a cada
curs de l’etapa. Les matèries d’idèntica denominació s’han de
computar de manera independent per a cada curs.

6.3. Celebracions i sortides didàctiques

● Inici de curs
● Celebració Santa Teresa
● Nadal
● IV Cursa solidària i DENIP
● Setmana reina Carnestoltes
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● Quaresma
● Dia del Llibre i Certamen literari
● Pasqua
● Pedro Poveda

Sortides didàctiques:

1r d’ESO
Primer trimestre:

● Geografia Història. Son Fornés. (pendent de confirmar).
Segon trimestre:

● Geografia Història i Religió. Exposició FARAÓ Rei d’Egipte al
CaixaForum.

Tercer trimestre:
● Art i Hort: Sortida neteja platja.
● Convivències.

2n d’ESO
Primer trimestre:

● Geografia i Història. La Seu/Almudaina.
Segon trimestre:

● Reaccions Químiques.

Tercer trimestre:
● Art i Hort: Sortida neteja platja.
● Tutoria: Convivències.

3r d’ESO
Primer trimestre:

● Pressió atmosfèrica
Segon trimestre:

● EPV: Dibuixar al centre Palma
● Tutoria:  Convivències.

Tercer trimestre:
● Art i Hort: Sortida neteja platja

4t d’ESO
Primer trimestre:

● Biologia: Sortida a Escorca
Segon trimestre:

● Geografia i Història: Modernisme
● Tutoria. Viatge d’estudis *

Tercer trimestre:
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● Art i Hort: Sortida neteja platja
● Tutoria: Convivències

Totes les sortides i celebracions estan subjectes a la situació
sanitària en la qual ens trobem en el moment de la seva
realització i el nivell d’alerta. Per tant, poden quedar
ajornades o anul·lades.

7. Pla d’actuació de l’Equip Directiu i del
Departament d’Orientació en vista a assolir els
objectius.

7.1. Equip Directiu

7.1.1. Objectius específics per al curs

A.En l’àmbit pedagògic:
A.1. Continuar impulsant l'autonomia dels alumnes en el seu propi
procés d'aprenentatge adaptat a cada edat i reforçant de forma
progressiva la responsabilitat.

● Indicadors d’assoliment:

1. Els alumnes assoleixen hàbits bàsics, adequats a cada etapa
evolutiva,  de funcionament per a la vida diària.

2. Els alumnes aprenen a organitzar el seu aprenentatge aplicant
les estratègies i les tècniques adequades.

3. Es creen tutorials per a facilitar l'aprenentatge autònom.

4. S’ofereixen dinàmiques que faciliten l’acompanyament grupal i
personal del professorat.

● Accions o mesures per a la seva consecució:

Els equips es reuneixen per a coordinar els aspectes
pedagògics, metodològics i d’avaluació d’aquesta competència.

S’escriuen documents amb els acords.
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B.      En l’àmbit organitzatiu:
B.1.Optimitzar l’acompanyament de les famílies, els alumnes i el
professorat seguint la pedagogia de Poveda.

● Indicador d’assoliment:

Resultats dels diferents qüestionaris facilitats.
- Les famílies, els alumnes i el professorat s’han sentit

acompanyats?
- Hi ha hagut un espai per a expressar les idees i problemes?
- S’han sentit escoltats?

● Accions o mesures per a la seva consecució:
A través de les diferents tutories familiars i individuals amb els
alumnes facilitades durant el curs.

C. En l’àmbit de gestió (econòmica, d’espais, de
recursos…):
C.1. Continuar impulsant el pla de comunicació del centre d’acord
amb el marc comú  i el projecte de la Red de Centros IT

● Indicador d’assoliment:
S’ha organitzat dins les possibilitats d’aquest curs el pla de
comunicació del centre.

● Accions o mesures per a la seva consecució: Reunions
organitzatives amb el SCE

● Responsables: equip directiu i equip de comunicació.

C.2. Optimitzar l’ús dels materials i energia, impulsant la planificació,
la responsabilitat i els protocols d’utilització dels espais i materials.

● Indicador d’assoliment: L’activitat escolar ha estat sostenible i
s’ha ajustat al pressupost.

● Accions o mesures per a la seva consecució: S’han seguit els
protocols establerts.

● Responsables: Administració i personal del centre.

7.1.2. Organització General de l’Equip Directiu

Formen l’equip directiu:
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● Directora de Centre Inès Munar Fuster
● Directora d’Educació Infantil i Primària       Alícia García-Carpintero
● Directora d’Educació  Secundària               Antònia Servera Gayà
● Cap Comissió de  Pastoral i Secretària        Sonia García Gual
● Cap d’Administració i Secretaria                 Margalida Coll Coll
● Cap de Departament d’Orientació               Cristina López Galindo

Horari entrevistes:

Maria Inès Munar Fuster: Dimecres a les  15:00.
Alicia Garcia-Carpintero Hernández : Divendres de 9:00 a 10:00h.
Antònia Servera Gayà: Dimarts de 13:05 a 14:00.
Calendari de reunions de l’equip :
Dimarts de 8h a 10h.

7.2 Departament d’orientació.

7.2.1. Objectiu específic per al curs

A. En l’àmbit pedagògic:

- Treballar en la prevenció i detecció de les dificultats socials i
d’aprenentatge dels alumnes en col·laboració amb el
professorat, mitjançant l’atenció individualitzada.

- Reforçar l'acompanyament dels alumnes en el procés de
planificació i construcció de projectes professionals i vitals que
guiïn els seus objectius en els àmbits personal, acadèmic, social
i professional.

- Intervenir (de forma directa o a través de l’assessorament al
professorat) en el procés educatiu dels alumnes NESE posant
esment en la globalitat de la persona.

● Indicador d’assoliment:
- Intervencions individuals i grupals realitzades.
- Construcció d’un projecte vocacional.
- Productivitat de les coordinacions dutes a terme.
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● Accions o mesures per a la seva consecució:
- Coordinacions amb els tutors
- Dinàmiques a l’aula i sessions individuals.
- Disseny de programes i assessorament de materials.

● Responsables: Departament d’Orientació.
● Indicadors: Demandes ateses.

B. En l’àmbit organitzatiu:

- Mantenir el contacte amb el professorat, les famílies del centre
així com dels serveis específics per avaluar les necessitats de
forma coordinada.

● Indicador d’assoliment:
- Entrevistes amb els professors i recollida d’informació de les
famílies.

● Accions o mesures per a la seva consecució:
- Optimitzar les coordinacions dutes a terme amb els diferents
agents.

● Responsables: Departament d’Orientació.

C. En l’àmbit de gestió (econòmica, d’espais, de
recursos …):
C.1. Aprofitar els espais disponibles per poder donar suport tant en
petits grups i de forma individual.
● Indicador d’assoliment:

- Sessions que s’hagin pogut preparar amb temps

● Accions o mesures per a la seva consecució:
- Preparació del material necessari amb antelació.

● Responsables: Departament d’Orientació

7.2.2. Organització general del Departament
d’Orientació i Equip de Suport

Formen el Departament d’Orientació:
● OE Orientadora Educativa: Cristina López Galindo
● AL Mestra en Audició i Llenguatge: Àngels Ramis
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● PT Mestra en Pedagogia Terapèutica a Educació Infantil i
Primària i ESO: Cristina Colom i Cristina López

● ATE Auxiliar Tècnic Educatiu: Tana Gual Mestre
● AD Mestre d’atenció a la diversitat: Joan Miquel Carrió.

8. El Claustre de Professorat i el Personal
d’Administració i Serveis (PAS)
EDUCACIÓ INFANTIL

● Antoni Martín Marí
● Catalina Florit Juan
● Cristina Mesquida Carvajal
● Llucia Fiol Rosselló
● M. Del Mar Bibiloni Coll
● Àngels

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Joan Miquel Carrió Trujillo
Sonia García Gual
Alicia García-Carpintero Hernández
Antoni Martín Marí
Jonathan Miguel Arco
Inès Munar Fuster
Antoni Puigserver Sastre
Toni Reus Morro
Anabel Rubio De Torres
Joana Segura Escandell

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Nicolas Baleani-Springolo Serra
Joana M. Bordoy Far
Clara de la Torre Fernández
Coloma Fuster Rechach
Margarita Gelabert Felipe
Rosa M. Miró Julià
Fabio Saz Pérez
Antònia M. Servera Gayà
Mateu Tugores Vives.
Joan Miquel Riera Torres
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Joan Valentí Amengual

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ
Mar Juan Sánchez
Cristina López Galindo
Joana Gual Mestre
Joan Miquel Carrió Trujillo

PAS

● Antònia Serra Pons
● Cristina Delgado Alivia
● Guillermo Barreyra
● Isabel Maria Carbou Cabeza
● Jerònima Sureda Roca
● Joana Cladera Valls
● Joana Gual Mestre
● Margalida Coll Coll
● Maria José Leza Torrejón
● Lisbeth Barrera

9. El  pla de formació
Davant d’una reflexió conjunta feta per totes les etapes del centre
sobre quines activitats fomenten l’aprenentatge, vam veure la
necessitat de conèixer com funciona l’aprenentatge per tal de
seleccionar activitats útils.
Per aquest curs 2021/22, volem continuar amb una formació que crei
una línia de centre entre les diferents etapes i que tot el professorat
es pugui veure implicat: la neurociència com a base de
l’aprenentatge, ja que tindrà en compte els aspectes biològics,
psicològics i pedagògics de l’aprenentatge.
Aquesta formació es durà a terme durant diversos anys consecutius.
La formació s’iniciarà al setembre i fins al maig amb un total de deu
sessions. Es durà a terme el primer dimarts de cada mes.

Pla d’acollida i seguiment del professorat nou.
Es farà un seguiment i un pla de formació específica pel professorat
nou.
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Formació Secretariado de Centro Intitución Teresiana:
- 5-7 d'octubre: Directores
- 8 i 9 novembre: Secretariat
- 30 novembre: Comunicació
- 11-13 novembre: plurilingüisme
- 17-19 febrer: equips directius
- 3-4-5 març: coordinació directius
- 24-26 març: administració
- 12-14 de maig: professorat nou
- 8-10 juny: directors
- 4-6 juliol: Godly play

Algunes formacions estan pendent de confirmar.

10.  Consell Escolar
El Consell Escolar és un òrgan col·legiat de participació de la
comunitat educativa en el govern del centre. La funció́ principal del
consell escolar és participar en la presa de decisions en relació́ amb
aquells temes importants per al funcionament i l’organització del
centre: el projecte educatiu, la programació́ general, la gestió́
econòmica, etc.

El Consell Escolar té com a mínim tres reunions ordinàries a cada
curs escolar:
Una a l'inici del curs, preferentment dins del mes de setembre. En
aquesta reunió́ s'ha d'aprovar preceptivament la Programació General
Anual (PGA) per aquest curs escolar que comença.

Una a mitjan desembre per a aprovar, si pertoca, de les quantitats
rebudes de la Conselleria d’Educació i Cultura, en el curs anterior en
concepte “d’Altres despeses”.
Una altra, l’última, a final de juny o principi de juliol. En aquesta
reunió s'ha d'aprovar la Memòria Anual del curs escolar que acaba.

Els representants surten elegits per votació. Durant aquest curs
escolar es renovaran la meitat dels components.

El Consell escolar està format pels següents representants:

Presidenta: Maria Inés Munar Fuster
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Representants de l’Entitat Titular: Xavier Torrens Prats
M. Dolores García-Carpintero
Maria Antònia Nicolau Rosselló.

Representant de l’APIMA: Catalina Pons Mas,
Francesca Vidal

Representants de pares i mares: Mònica Maqueda Palau

Guillem Amengual Cantallops

Representants del professorat
Antònia Servera Gayà
Toni Martín Marí
Catalina Florit Juan

Representant del personal no docent:  Cristina Delgado Alivia

Representant de l’alumnat: Pendent de renovació.

11. Fundació Heura 1

FUNDACIÓ HEURA: LA Fundació Heura, entitat titular del centre,
dóna suport jurídic i econòmic a l’activitat educativa del Col·legi Pedro
Poveda de Palma i al programa Vivim Plegats.
El Patronat està format per quatre membres de la Institució
Teresiana-Associació Civil i per tres representants dels pares i mares.

PATRONAT:
Presidenta: M. Dolores García-Carpintero

Vicepresidenta: Maria Fullana Nadal

Secretària: M. Antònia Nicolau Rosselló

Vocals: M. Antònia Ramon Frau
Xavier Torrens Prats
Rafela Mateu Mas
Carlos Cabrer Bonnin
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12. Organització general del centre.

12.1. Horari general del centre:

El Centre romandrà obert de dilluns a divendres de les 7:30 a les
17:30 durant els mesos d’octubre a maig.
El mes de setembre i juny l’horari serà de les  7:30 a les 16:00.

Horari del mes de Setembre i Juny:

● Horari d’Educació Infantil: de 9:00-9:15 a les 13:45.
● Horari d’Educació Primària: de 9:00-9:05 a 13:50-13:55 (Veure

l’horari d'entrades i sortides per a cada curs)
● Horari d’Educació Secundària: de 8:00 a 14:00

Horari d’Octubre a Maig:

● Horari d’Educació Infantil: de 9:00-9:05 a 12:45 h i de
15:00-15:05 a 16:45 h.

● Horari d’Educació Primària:
○ 1r-2n i 3r de 9:00-9:05 a 12:50 i de 15:00-15:05 a

16:50 h (Veure l’horari d'entrades i sortides per a cada
curs).

○ 4t-5è i 6è de 9:00-9:05 a 12:55 i de 15:00-15:05 a
16:55 h (Veure portes d'entrades i sortides per a cada
curs).

● Horari d’Educació Secundària: de 8:00 a 14:00.

HORARI DE LES ENTRADES I SORTIDES SETEMBRE I JUNY:
ENTRADES:

PORTA GRAN
CARRER
LLEDONER

PORTA PETITA
CARRER
LLEDONER

PORTA CARRER
HEURA

8:00 1r, 2n, 3r I 4t
ESO

9:00-9:05 EDUCACIÓ
INFANTIL
1r, 2n i 3r EP

4t, 5è i 6è EP

SORTIDES:
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PORTA PETITA C/ LLEDONER PORTA C/ HEURA

14:00 2n i 4t d’ ESO 1r i 3r d’ESO
13:45 EDUCACIÓ INFANTIL
13:50 1r, 2n i 3r EP
13:55 4t, 5è i 6è EP

HORARI DE LES ENTRADES I SORTIDES D’OCTUBRE A MAIG:

ENTRADES MATÍ

PORTA GRAN
CARRER LLEDONER

PORTA PETITA
CARRER
LLEDONER

PORTA CARRER
HEURA

7:30 AULA MATINERA
8:00 1r, 2n 3r i 4t ESO

9:00-9:05 EDUCACIÓ INFANTIL
1r, 2n i 3r EP

9:00-9:05 4t, 5è, 6è EP

SORTIDES MATÍ

PORTA PETITA
CARRER LLEDONER

PORTA CARRER
HEURA

14:00 2n i 4t d’ESO 1r i 3r d’ESO
12:45 EDUCACIÓ INFANTIL
12:50 1r, 2n i 3r EP
12:55 4t, 5è, 6è EP

ENTRADES HORABAIXA

PORTA GRAN CARRER
LLEDONER

PORTA CARRER HEURA

15:00-15:05 EDUCACIÓ INFANTIL
1r, 2n i 3r EP

15:00-15:05 4t, 5è, 6è EP

SORTIDES HORABAIXA
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PORTA PETITA CARRER
LLEDONER

PORTA CARRER
HEURA

16:45 EDUCACIÓ INFANTIL
16:50 1r, 2n i 3r EP
16:55 4t, 5è, 6è EP
17:00-17:30 ACOLLIDA HORABAIXA

12.2. Serveis que ofereix el centre:

12.2.1.  Secretaria i administració.

Per qualsevol tràmit s’ha de demanar cita prèvia a
isabelcarbou@cpedropoveda.org

12.2.2.  Orientació escolar.
És un servei que té per finalitat orientar el procés d’educació i
desenvolupament personal de l’alumnat. Un dels avantatges d’aquest
servei és que la seva intervenció parteix del propi marc escolar, fent
un seguiment educatiu que implica l’alumne/a, el professorat i la
família.

12.2.3. Aula matinera i acollida de l’horabaixa
És un servei que s’ofereix a l’alumnat que, per raons familiars,
necessita arribar al Centre abans de l’hora d’inici de les classes o els
han de passar a recollir després de les 17:00
Horari de l’aula matinera: de 7.30 a 9.00
Horari de l’acollida de l’horabaixa: de 17:00 a 17:30

L’horari de venda de tiquets d’escola matinera i acollida de
l’horabaixa,  és de 8:00 a 9:15 h (de dilluns a divendres).

12.2.4 Aula d’estudi.
El Centre ofereix un espai i un ambient que faciliten l’estudi i el
treball per aquells alumnes que dinen en el centre o que acompanyin
als seus germans d’Educació Primària els horabaixes.
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Està oberta de dilluns a divendres de 15:00 a 17:00 per a l’alumnat
d’Educació Secundària.
Per utilitzar-la és necessari:

● Respectar el silenci i el clima d’estudi.
● Portar el material necessari i no entrar i sortir constantment.
● No portar begudes o menjar.
● Respectar totes les normes de convivència del Centre.
● Cada alumne tendrà el seu espai fixo que haurà de desinfectar

després del seu ús.

Aquest aula té un aforament màxim de 10 alumnes per a la situació
COVID i tenen preferència els usuaris del menjador escolar.

12.2.5 Menjador.

12.2.5 Menjador.

El Centre ofereix el servei de menjador de les 13:00 a les 15:00 h,
per a les famílies que ho necessitin, amb l’objectiu d’adquirir bons
hàbits en el menjar i establir pautes de comportament fora de l’aula.
Aquest servei està obert a tot l’alumnat.
Ca n’Arabí és l’empresa que gestiona aquest servei.

Quan acaben de dinar o abans l’alumnat disposa d’un temps per
jugar.

Venda de tiquets:

Alumnes  que diàriament utilitzen el servei de menjador:

Vendrem un únic bono mensual per a evitar el contagi COVID en
la manipulació. En cas d’absència hauríeu de telefonar (al centre
663 303 843) o enviar un correu electrònic abans de les 9.30 a
isabelcarbou@cpedropoveda.org (només tendrem en compte els
avisos que arriben a aquest correu).

Venda del Bono mensual: Primera setmana de cada mes:
cada dia de 8 a 9:15
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Alumnes que fan ús esporàdicament del servei de
menjador.
Els tikets es vendran cada dia 8 a 9:15 h
Compra mínima en blocs de 10 tiquets. No es podrà comprar un únic
tíquet (els tickets no caduquen).

Lliurament de tiquets:

Els tiquets es lliuraran al tutor respectiu a la classe.

Organització:

-L’alumnat dinarà amb el seu grup de convivència estable a 1,5 m de
separació.
-Tots han d’entrar amb mascareta que hauran de guardar dins un
porta mascareta o bossa durant l’hora de dinar.
-Els grups de convivència estable estaran separats 2 m
- Hi haurà dos torns:

-13 h Primer torn: alumnat d’Educació Infantil, i primer, segon i
tercer d’Educació Primària

-14:10 h Segon torn: a partir de 3r-4t d’Educació Primària

Espai:

Alumnes de 4t d’Educació Infantil: A l’aula, Sa Dragonera, que
s’haurà desinfectat abans i després de cada ús.
Resta de l’alumnat: al menjador i  al porxo de davant del menjador.
Si és necessari s’habilitarà una aula més.

13. Comunicació amb les famílies i amb
l’alumnat
Vies de comunicació:
A) La comunicació amb les famílies. amb el propòsit de salvaguardar
la protecció de dades, serà a través dels correus corporatius de les
famílies. Aquest correu s’activarà a les famílies noves de 4t
d’Educació Infantil a la primera reunió de curs. A la resta de famílies
noves el dia de la matrícula.
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B) Plataforma Educamos: El nostre centre unifica totes les
comunicacions mitjançant aquesta plataforma que està vinculat al
correu corporatiu.

C) Gestib famílies: Aquesta eina la utilitzam principalment pel
lliurament de les notes i també per a justificar les faltes d’assistència.
Les famílies tenen accés a algunes informacions del centre. A la
reunió de principi de curs s’activen els comptes per a les famílies
noves de 4t d’Educació Infantil. A la resta de famílies noves el dia de
la matrícula.

D) Plana web del Centre: a cpedropoveda.org hi trobareu informació
sobre identitat les activitats, celebracions, esdeveniments... que la
Comunitat Educativa ofereix.

E) Google Meet és l’aplicació Google que utilitzam per a les
videoconferències amb les famílies, l’alumnat i el professorat del
centre.

F) Google Classroom: és l’eina de Google per a l’Educació, serveix per
a gestionar un aula en línea de forma colaborativa. Tots els alumnes o
famílies la utilitzaran en qualsevol dels tres escenaris.

G) Sites: alguns cursos i alguns professors utilitzen el Google Sites
per a comunicar el contingut de les àrees.

H) També els correus electrònic corporatius del Centre poden ser una
bona eina de comunicació entre el Centre i les famílies.

I) Xarxes socials: Anirem comunicant les activitats a través del
Facebook i de l’instagram.
Facebook: col·legi Pedro Poveda Palma
Instagram: escolapedropoveda

14.  Activitats extraescolars IP5
En el nostre Projecte Educatiu volem destacar la importància en les
etapes d’Educació Infantil i Primària de les activitats IP5 que el
Centre ofereix a tot l’alumnat d’aquestes etapes.
Les activitats d’IP5 tenen com a objectiu oferir un espai de
creixement extraescolar per a desenvolupar els talents i les capacitats
de cada un dels alumnes amb la finalitat de millorar l’èxit escolar, la
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inclusió social i reforçar l’assoliment de les metes del projecte
educatiu del centre.
En el Projecte Educatiu del Col·legi Pedro Poveda volem destacar la
importància de les activitats extraescolars que el Centre ofereix a tot
l’alumnat en les etapes d’Educació Infantil i Primària.

Intentam crear ambients que ajudin a potenciar el talent personal
de cada un dels alumnes i el talent com a grup. Entenem que cada
persona pot arribar a fer alguna cosa molt ben feta, independentment
de la seva herència genètica i del seu entorn personal.

LES ACTIVITATS IP5 SÓN :

ACCESSIBLES I INCLUSIVES: per tots els alumnes del centre
d’Educació infantil I Educació Primària. Ningú pot quedar exclòs de
l’activitat.

LÚDIQUES, EXPERIMENTALS, VIVENCIALS I MOTIVADORES:
Una majoria dels alumnes reconeixen divertir-se.

EFICACES: Un enfocament pràctic i obert a la vida. Els alumnes
aprenen i el que aprenen és útil per a la vida, té efectes en el procés
educatiu i afavoreix l’èxit escolar.

HOLÍSTIQUES: Integren els 5 pilars de l’educació holística: cap, cor,
mans, cos i esperit; poden focalitzar l’interès en un d’ells, però mai
deixant de banda els altres. Afavoreixen les competències bàsiques i
impulsen les intel·ligències múltiples.

PER AIXÒ :

SÓN COHERENTS amb el Projecte Educatiu del Centre, amb la
pedagogia Povedana.

Des de la proximitat, CREEN un clima amable per l’acompanyament
educatiu basat en el diàleg respectuós i generador de confiança, de
compromís i de l’equilibri emocional i social de cada alumne.
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PROCURAM RATIOS BAIXES, per a treballar des de la proximitat i
donant un enfocament més personalitzat.

PEDAGOGIA POVEDANA:

“Cada persona guarda en el seu interior un tresor” P.Poveda

Poveda afirma de manera explícita el valor fonamental de la
persona, la seva dignitat, autonomia i responsabilitat amb si mateix,
amb les altres persones i amb la naturalesa.

Totes les accions educatives conflueixen en la pretensió de ser una
ajuda, un impuls i una guia per al desenvolupament integral dels
talents que té cada alumne en un procés de desenvolupament
personal; a viure una vida plenament humana des de la singularitat
de cada un ajudant-lo a descobrir la seva vocació:

“Cada persona tiene un resorte que siempre que se toca da resultado,
un recuerdo que cuando se evoca produce efecto, y hasta una actitud
que cuando se adopta produce reacción.”

EL SENTIT DE LA PERSONA
Cada persona és un ésser únic i diferent i per això l’educació ha de
ser personalitzada, atenent a les característiques individuals i
socials de cada un.

“Deixau que cada un sigui com és.” P.POVEDA
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OFERTA ACTIVITATS IP5-CURS 2021-22.

Inscripcions: A través de la plataforma EDUCAMOS.

Les activitats IP5 per al curs 2021/2022 es segueixen adaptant a les
necessitats d’aquest curs, tant educatives, emocionals, com
sanitàries. Cada grup classe tendrà cada trimestre activitats de la
llista i seran impartides per una parella de monitors/es que rotaran
cada trimestre (haurà dos monitors en cas de donar suport a alumnes
amb necessitats específiques de suport educatiu). Les activitats es
faran a la mateixa aula del curs, a un aula polivalent o aprofitant
espai exterior.

EDUCACIÓ INFANTIL:
- Música: jocs i danses.
- Teatre.
- Anglès.
- Vida pràctica i salut.
- Fem experiments.
- Diverti-Art.

HORARI:
- 4t d’Educació Infantil (3 anys) : Dilluns i divendres de

15:00-15:10 a 16:40-16:50
Dimecres d’11:40-11:50 a 12:40-12:50
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- 5è-6è d’Educació Infantil (4 i 5 anys): Dijous i divendres
de 15:00-15:10 a 16:40-16:50

Dimecres d’11:40-11:50 a 12:40-12:50

1r, 2n i 3r D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA:
- Teatre.
- Percussió i jocs musicals.
- Jocs alternatius i populars.
- Coaching educatiu, Art i emocions, Teatre i emocions.
- Volum i color.
- Anglès.
- Salut i primers auxilis.

HORARI:
1r i 2n Dilluns i divendres de 15:00-16:50
3r       Dimecres i divendres de 15:00- 16:50
1r, 2n i 3r Dijous d’11:50-12:50

4t, 5è i 6è  D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA:
- Espiral (Escalada, jocs cooperatius)
- Informàtica.
- Jocs alternatius i populars.
- Anglès.
- Volum i color.
- Escacs.
- Cuina sostenible i saludable.
- Salut i primers auxilis.

HORARI:
4t Dimecres i divendres de 15:00-16:55
5è i 6è Dimarts i divendres de 15:00-16:55
4t, 5è i 6è Dijous d’12:00-12:50
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15. Calendari Escolar

Data General centre

10 de
setembre

Inici del les classes.

20-23 de
setembre

Reunions de famílies d’inici de curs
EI, ESO

’octubre Consell escolar

11 d’octubre Jornada no lectiva de lliure elecció

12 d’octubre Festa de la Hispanitat

15 d’octubre Celebració de Santa Teresa.

26 Novembre Reunió Consell Escolar

6-7-8
Desembre

Festes de la Constitució i de la Inmaculada
(Inclosa la jornada no lectiva de lliure elecció)

22 Desembre Celebram Nadal
Darrer dia de l’escola (Horari de sortida:13 hores. Hi ha
servei de menjador fins a les 15 h)

23-9 de gener Vacances de Nadal

10 de gener Inici de les classes

14 gener Celebració Sant Antoni
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17-19 gener Reunions de famílies de mitjan curs

20 gener Festa de Sant Sebastià

29 de gener DENIP
Cursa solidària

Febrer-març Admissions-portes obertes

16 de febrer Carnaval

17 de febrer Dimecres de cendra

28 de febrer Festa Escolar Unificada

1 març Festa de les Illes Balears

2 març Jornada no lectiva de lliure elecció

23 d’abril Dia del Llibre

13 abril Darrer dia de classe. (Horari de sortida:13 hores. Hi ha servei
de menjador fins a les 15 h)

14-24 d’abril Vacances de Pasqua

25 abril Inici classes

20 abril Celebració de Pasqua

4 de maig Festa de Pedro Poveda en l’aniversari de la seva canonització.

1 de juny Reunions de pares de canvi d’etapa
Ei 5 anys
4t EP (Chromebook)
6è EP

23 de juny Darrer dia de classe. (Horari de sortida:13 hores. Hi ha
servei de menjador fins a les 15 h)
Festa final de curs

28 de juny Lliurament de notes

7 de juliol Reunió de Consell Escolar. 17 h
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16. Pla per a l’avaluació, seguiment i valoració
dels resultats acadèmics.

Els procediments per avaluar el rendiment acadèmic de l’alumnat
està indicat en el PLA PER A L’AVALUACIÓ, EL SEGUIMENT I LA
VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS.

Aquest pla té com a objectiu orientar les activitats d’avaluació,
millorar els resultats acadèmics mitjançant l’anàlisi dels resultats
obtinguts, i la redacció d’unes metes per a les properes avaluacions.

Hi haurà tres avaluacions amb les següents dates:
Avaluació inicial: del 6 al 21 d’octubre
Primera avaluació: del 1 al 16 de desembre.
Segona avaluació: del 15 al 24 de març.
Ordinària: del 7 al 21 de juny
Avaluació extraordinària ESO: pendent d’eliminació

17. Pla de manteniment i millora de les
instal·lacions i equipaments del centre.
Al centre es fan actuacions de reparació i conservació de les

instal·lacions i equipaments de forma continuada d’acord amb les
possibilitats econòmiques.

Les darreres inversions, fetes durant el curs 2019-20 han estat les
següents:

● El sostre de la caseta de l’hort.
● S’han llevat i recol·locat les rajoles del parc d’Educació Infantil.
● L’APIMA va comprar 10 bancs que s’han situat al pati.

De cara al present curs:
● Es faran reparació de la part interior de la murada que envolta

el centre.
● Canvi de persianes.
● Materials pel programa VIVIM PLEGATS.

Davant d’una necessitat, que qualsevol membre de la Comunitat
Educativa hagi pogut veure, s’ha d’emplenar un formulari de registre
de la necessitat per a poder avaluar i dur a terme la seva resolució. Si
el cost és superior a 50 euros, ho ha d’aprovar la Fundació Heura.

44



Recursos energètics: electricitat:
Continuarem amb l’assessoria per a minvar el consum elèctric.

18. Documents institucionals i projectes
del centre.

18.1. Documents institucionals

Els documents institucionals i plans que tenim previst revisar o
elaborar són els següents:

● Pla de convivència: Revisar el Pla de Convivència.
● Projectes curriculars.

18.2 La innovació al centre.

OBJECTIUS ESPECÍFICS PER AL CURS

A. Educar la interioritat a través del programa enRaizate a totes les
etapes.

B. Continuar amb el pla de digitalització de les TIC A LES TAC
C. Normalitzar l’aprenentatge basat en projectes (ABP) a tot el

col·legi i millorar la programació i avaluació.
D. Continuar utilitzant les pràctiques restauratives i els cercles de

diàleg

18.3 Pla de convivència. Concreció anual

Dins les nostres aules es viu de cada vegada més una diversitat
cultural i social, i es fa necessari treballar el respecte a les diferències
cercant un clima de convivència positiu.

Objectiu: potenciar el valor de la solidaritat i l’empatia davant les
diferències culturals i socials.

● Indicadors d’assoliment:
○ Enquesta dirigida a pares, professors i alumnes per

avaluar el grau de satisfacció de la convivència en el
centre.

○ Desenvolupament de les diferents accions previstes.
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○ Sessions d’acompanyament grupal dirigides al
professorat.

ACCIONS RESPONSABLES A QUI VA
ADREÇAT?

DATA

Tallers per treballar els
valors: diari personal

DO- Pastoral Alumnat Tot el curs

Incloure diferents
dinàmiques dins el PAT

Orientadora Alumnat Tot el curs

Realitzar una enquesta
per avaluar la
convivència en el
centre.

Comissió Pares/Profes
sors

Tercer
trimestre

L’equip de persones que animen el projecte:
Antònia Servera, Alicia Garcia-Carpintero, Inès Munar.

Coordinadora:  Cristina López Galindo

18.4. Projecte lingüístic

18.4.1. Tractaments globals de les diferents llengües.

L’objectiu prioritari del nostre PLC és formar parlants plurilingües,
amb competència plena en català, la llengua pròpia de les Illes
Balears, i en castellà, al final de l’escolarització obligatòria, a més
d’assegurar una bona competència comunicativa dels alumnes en
una llengua estrangera, l’anglès.
La distribució d’hores en les tres llengües als diferents cursos és la
següent, durant l’horari curricular és el següent:

CURS HORES EN
CATALÀ

HORES EN
CASTELLÀ

HORES EN
ANGLÈS

4t d’EI 23 2

5è d’EI 23 2

6è d’EI 23 2
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1r d’EP 18 3 4

2n d’EP 17 3 4

3r d’EP 17 3 5

4t d’EP 17 3 5

5è d’EP 18 3 4

6è d’EP 18 3 4

1r d’ESO 21 3 4

2n d’ESO 22 3 3

3r d’ESO 20 3 5

4t d’ESO 20 4 4

Per tal d’afavorir l’aprenentatge de l’anglès s’imparteix una àrea (o
part d’una àrea) no lingüística en aquesta llengua a tots els cursos.

Assignatures no lingüístiques en llengua estrangera

Consisteix a reforçar l’horari dedicat a l’ensenyament de la llengua
estrangera impartint totalment o parcialment una àrea o matèria no
lingüística en aquesta llengua estrangera. L’objectiu a assolir és

Les àrees no lingüístiques que s’imparteixen en anglès són les
següents:

MATÈRIES NO LINGÜÍSTIQUES EN LLENGUA ESTRANGERA
(ANGLÈS)

4rt EI 0

5è  EI 0

6è EI 0
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1r d’EP Educació física

2n d’EP Educació física

3r d’EP Educació física

4t d’EP Educació física

5è d’EP Ciències de la Naturalesa

6è d’EP Ciències de la Naturalesa

1r d’ESO Biologia i Geologia

2n d’ESO Educació Física

3r d’ESO Biologia i Geologia

4t d’ESO Biologia i Geologia

18.4.2. Plantejaments didàctics sobre els quals es
fonamenta l’ensenyament de les llengües i com
s’articula aquest ensenyament. Previsions
metodològiques.

LLENGUA CATALANA
Immersió lingüística

Al nostre centre la majoria d’alumnes comencen a tres anys, amb
la qual cosa la immersió lingüística es produeix de forma natural.
Per afavorir adientment els recursos humans amb què comptam,
propiciam mesures com els ambients, els espais de treball, els
desdoblaments, els agrupaments flexibles, els grups heterogenis i
la utilització d’alumnat tutor amb els alumnes nouvinguts.

Llengua oral
La competència oral és prioritària perquè és la forma inicial
d’introducció a la llengua. El domini de la llengua oral és
fonamental per a vehicular el pensament i s’ha de treballar sempre
i des de ben prest. Per aquest motiu es dedica una proporció
significativa del temps a parlar, escoltar, entendre i conversar. Es
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promociona la reflexió prèvia a l’expressió per tal de millorar
l’autoconeixement i preparar l’alumnat a saber expressar-se amb
autonomia, coherència i efectivitat.
Al llarg de les tres etapes es desenvolupen diferents situacions de
parlar en públic, com l’exposició, el debat, la conversa,
l’argumentació, el teatre, la ràdio, el joc o la lectura en veu alta.
També es treballa l’escolta positiva i la coavaluació.

Llengua escrita
La lectura i l’escriptura es van introduint progressivament des
d’infantil. El foment de la lectura es treballa de forma sistemàtica i
continuada a les diferents àrees, des de la lectura de contes fins a
textos literaris, textos d’assaig o mitjans de comunicació.
La planificació de l’aprenentatge de l’expressió escrita té en
compte també les necessitats comunicatives de l’alumnat en els
diferents nivells, que poden anar des d’escriure una nota o fer una
llista fins a redactar un curriculum vitae o participar en un
certamen literari o a la revista escolar.
De la mateixa manera que amb la llengua oral, totes les àrees
vetllen per un aprenentatge correcte i significatiu de la llengua
escrita. La responsabilitat de l’aprenentatge de la llengua és
assumida per tots els docents de totes les àrees.

LLENGUA CASTELLANA
Introducció de la llengua castellana
El centre, atesa la composició sociolingüística de l’alumnat,
assegura una distribució coherent i progressiva del currículum de
llengua castellana al llarg de l’etapa i estableix criteris que
permetin reforçar i no repetir els continguts comuns que s’han
programat en el currículum de l’àrea catalana.

Llengua oral
El centre té present que l’enfocament emprat en l’aprenentatge i
ús de la llengua castellana inclogui activitats perquè l’alumnat
adquireixi habilitats lingüístiques, amb especial èmfasi en la
competència oral en els primers cursos.
Es treballa habitualment la llengua oral en totes les etapes a
través de les diverses modalitats de textos orals: entrevista,
conversa, dramatització, argumentació... Es treballen els diferents
registres de la llengua.

Llengua escrita
L’ensenyament de la llengua escrita té com a objectiu aconseguir
al final de l’ensenyament obligatori formar lectors i escriptors
competents. Per aconseguir aquest objectiu s’apliquen les
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orientacions del currículum i es planifiquen activitats de lectura i
escriptura que tenguin en compte les necessitats comunicatives i
acadèmiques que té l’alumnat en els diversos nivells.
La llengua escrita es treballa coordinadament amb l’assignatura de
llengua catalana per tal d’aprofitar-ne les transferències.

LLENGUA ANGLESA
L’aprenentatge de la llengua anglesa comença a tres anys i continua
al llarg de tots els cursos, inicialment donant més importància a les
habilitats orals per a poc a poc anar introduint les habilitats escrites.
Al final de cada etapa l’alumnat coneix els continguts establerts al
currículum del Govern de les Illes Balears per tal d’arribar a ser
capaços de comunicar-se en llengua estrangera en un entorn
plurilingüe i multicultural.
El centre sol·licita a la Conselleria un auxiliar de conversa nadiu per a
l’assignatura d’anglès i les àrees no lingüístiques en anglès. D’aquesta
manera es potencia la millora curricular i les habilitats orals de
l’alumnat.

Metodologia
Per tal de desenvolupar la capacitat d’utilitzar els coneixements de
manera transversal i interactiva, la metodologia emprada prioritza les
habilitats comunicatives enfront de la gramàtica. Es creen diferents
situacions competencials per tal de desenvolupar la competència oral,
com per exemple escoltar cançons, fer presentacions sobre temes
transversals, escoltar, videos, interpretar personatges…

D’educació infantil (3 anys) fins a 4t d’ESO: model educatiu
AMCO

AMCO és una entitat que ens ofereix un programa educatiu innovador
i pioner en l’ensenyament de la llengua anglesa. Aquest nou model
s’imparteix durant aquest curs escolar a l’etapa d’Educació Infantil,
primer, segon, tercer quart i cinquè  d’Educació Primària.

El programa d’aprenentatge d’AMCO té metes específiques com el
domini de la llengua anglesa, el desenvolupament de les
competències per a la vida, la competència d’aprendre a aprendre i
l’enfortiment de les habilitats digitals. Aconseguir aquestes fites té
com a condició la realització plena de l’ésser humà, a través d’un
acompanyament educatiu que li permeti la manifestació total de les
seves potencialitats portant a cada alumne a aprendre a ser feliç.

La proposta educativa d’AMCO vol donar resposta a les necessitats
integrals d’educació i aprenentatge i es basa en els següents
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fonaments pedagògics: el pensament crític de l’alumnat, el
desenvolupament de les intel·ligències múltiples, l’enfortiment de la
intel·ligència emocional, la Teoria de la Veu Generadora i amb eines
didàctiques que fomenten el desenvolupament de les habilitats de
pensament i l’aprenentatge cooperatiu, l’ús d’organitzadors gràfics i
el treball per projectes (problem based learning).

El professorat que hi intervenen són: Toni Martín, Anabel Rubio
de Torres, Cati Florit, Antònia Servera i Rose Miró.
Coordina: Toni Martín.

Objectius d’AMCO pel curs 2020-21:

- Introduir activitats competencials per al tancament de les
sessions de l’àrea durant l’apartat de la “postactivitat”.

- Seguir treballant les estratègies d’expressió oral i escrita tot
lligant-ho a les estructures del pensament (ordre i seqüència
del missatge, què es vol comunicar, com es pot transmetre)

Cada curs, des de 1r d’educació primària, té una assignatura en
llengua anglesa seguint la metodología AICLE. També comptam, quan
Conselleria ho adjudica, amb un auxiliar de conversa nadiu per
millorar els coneixements culturals i l’ús de l’anglès a l’aula.

Se segueix la metodologia AICLE, basada en les intel·ligències
múltiples i el treball cooperatiu. Es treballa també per projectes.
Els recursos i materials específics són molt variats, i van des de
contes, flashcards, jocs, materials audiovisuals diversos, llibres de
text, tant en paper com digitals, fitxes fotocopiables, llibres de
lectura, diccionaris o entorns visuals d’aprenentatge.

Es treballa no només amb materials específics per a l’aprenentatge de
la llengua anglesa, sinó també amb fonts reals i variades i recursos
multimèdia, que afavoreixen l’atenció a la diversitat i l’ampliació de
coneixements de tal forma que llenguatge i continguts apareixen
integrats en un tot.

A Secundària l’assignatura d’anglès s’imparteix amb desdoblament a
1r, 2n i 4t d’ESO a totes les hores. Es potencia l’anglès amb projectes
internacionals d’intercanvi “Etwinning”.

Programa EOIES
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A 4rt d’ESO s’ofereix als alumnes la possibilitat de participar en el
programa de l’Escola Oficial d’Idiomes de Palma (EOIES) per tal
d’obtenir un certificat oficial en llengua anglesa al final de l’etapa
d’escolarització obligatòria.

19. Projectes específics del Centre

19.1. Projecte de Pastoral i projecció social

Diagnòstic inicial:

Som una escola cristiana que promou la vivència, l’experiència i
l’expressió de la fe. Tenim com a eix fonamental la dimensió humana,
cristiana i evangelitzadora.
A través del lema d’enguany “Conecta2 ContiGo”, comú a tots els
centres de la Institució Teresiana, prioritzam establir vincles de
connexió personal a través de l’acció social i una pastoral conjunta.
Ens proposam desenvolupar els set eixos, al llarg dels anys vinents,
en clau antropològica, espiritual i pedagògica.

Objectius curs 2021/22:

● Recrear vincles i fomentar una cultura de retrobada que
necessitam recuperar, amb noltros mateixos, amb els altres i amb
Déu, per tal que tothom hi tengui cabuda.

● Continuar amb les accions socials transformadores.
● Seguir el camí cap al voluntariat a totes les etapes educatives.
● Continuar amb la metodologia de la pedagogia de l’oració.
● Iniciar la metodologia del Godly play a l´etapa d´educació infantil.
● Col·laborar en un projecte social a través d’InteRed.
● Continuar amb la pedagogia transformadora a partir del

coneixement i treball dels ODS sobre la base de una ciutadania
global.

Indicador d’assoliment:
● Les nostres petjades a les diferents celebracions, diades o

mitjançant les oracions del Bon Dia.
● Recollida de roba i aliments, col·laboració amb diferents

institucions.
● Participació i recaptació de fons en el projecte social d’InterRed.
● Activitats realitzades per conèixer els ODS
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● Activitats realitzades per treballar sobre la base d’una ciutadania
global.

Accions:

- Les nostres petjades a les diferents celebracions, diades o
mitjançant les oracions del Bon Dia.

ACCIONS RESPONSABLES A QUI VA
ADREÇAT?

DATA

Celebració de Santa
Teresa: Amb la
dinàmica del Bon Dia.

Comissió de
Pastoral,
tutors/es i
professorat de
religió.

Tot
l’alumnat

15 Octubre

Recrear els nostres
vincles fomentant una
cultura de retrobada:
el text del Pare nostre

Comissió de
Pastoral,
tutors/es i
professorat de
religió.

Tot
l’alumnat

Tot el curs

Continuació amb les
oracions del Bon Dia i
proposta específica per
educació infantil

Comissió de
Pastoral,
tutors/es i
professorat de
religió.

Tot
l’alumnat

Des del
mes

d´octubre.

Celebració de Pedro
Poveda

Comissió de
Pastoral

Tota la
comunitat
educativa.

4 de maig

Celebració de Nadal i
Pasqua

Comissió de
Pastoral,
tutors/es i
professorat de
religió.

Tota la
comunitat
educativa.

Nadal:22
de
desembre
Pasqua:20
d’abril.

Experiència de Grup:
ACIT JOVE

Grup
d’animadors
d’ACIT.

Alumnat de
3r d’ESO i
antics
alumnes.

Tot el curs.

● Col·laborar en un projecte social a través d’InteRed.

ACCIONS RESPONSABL
ES

A QUI VA
ADREÇAT?

DATA
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Col·laborar amb
InterRed

Tota la
comunitat
educativa

A tot
l’alumnat.

Tot el curs

● Continuar amb la pedagogía transformadora a partir del
coneixement i treball dels ODS en base a una ciutadania global.

ACCIONS RESPONSABL
ES

A QUI VA
ADREÇAT?

DATA

Punt de recollida
solidària

Comissió de
Pastoral

Tota la
comunitat
educativa

Primer
trimestre

Col·laborar amb
diferents institucions

Comissió de
Pastoral

Tota la
comunitat
educativa

Durant tot
l’any.

Activitats lúdiques i
explicatives sobre les
ODS

Comissió de
Pastoral

Tota la
comunitat
educativa

Durant tot
l’any.

Continuació de la
metodologia de la
pedagogia de l´oració.

Comissió de
Pastoral-muss
ol.

Primària i
secundària

Al llarg del
curs

Introduir la
metodologia del Godly
play als Bon dies
d’Infantil.

Professors i
tutors

Educació
Infantil

Tot el curs

L’ equip de persones que animen el projecte: Marga Gelabert,
Sonia García, Cati Florit, Anabel Rubio i Joan Miquel Riera

Coordinadora: Sonia García Gual.

19.2. Projecte Mussol

Diagnòstic inicial:

La competència espiritual és la capacitat de descobrir la dimensió
més profunda de l’ésser humà, trobant el sentit i allò que és més
essencial de la vida. L’espiritualitat és plenitud de vida. L’hem de
desenvolupar progressivament tenint en compte les diferents edats i
el nivell cognitiu i emocional de cada persona.
Constatam que educar la interioritat és una necessitat vital.
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La interioritat és apta per a tothom, també per aquelles persones que
viuen alienes a les religions.
Durant aquest curs continuarem fomentant l’hàbit del coneixement
interior a través de diferents dinàmiques: la meditació, el silenci,
l’atenció plena....

Objectiu curs 2021/22:

Objectiu 1:Continuar treballant la Interioritat a través del projecte
EnraizARTE comú a tots els centres de la Institució Teresiana.
Objectiu 2: Treballar a totes les etapes educatives la repetició de
diferents tècniques que ens ajudin a crear hàbits de diàleg amb el
nostre interior fomentant cultura de la interioritat en el dia a dia de
les nostres aules.

Accions:

ACCIONS RESPONSABLES A QUI VA
ADREÇAT?

DATA

Continuar treballant el
projecte “enRAIZarte”

Equip de Mussol A tota la
comunitat
educativa

Tot el curs.

Aplicar diferents
tècniques dins les
aules d’una manera
sistemàtica

Professors i
tutors

Alumnat de
totes les
etapes.

Tot el curs.

Introduir la Interioritat
als Bons dies d’Infantil

Professors i
tutors

Educació
Infantil

Tot el curs

Continuar la
metodologia de la
Pedagogia de l’oració

Comissió
Pastoral-Mussol i
tutors.

Alumnat de
totes les
etapes

Al llarg del
curs.

Equip de persones que animen el projecte: Marga Gelabert,
Llúcia Fiol, Coloma Fuster i Inès Munar.

Coordinadora:  Llucia Fiol.

Indicador d’assoliment:

- La realització de les sessions proposades des del projecte
enRaizarte a tots els grups de forma sistemàtica.

55



- Realització de l’oració del matí en clau d’interioritat a tots els
grups.

- Realització de dinàmiques, utilitzant la metodologia de la
Pedagogia de l’oració.

19.3. Projecte de Comunicació amb la Red de
Centros IT.

Objectius curs 2021/22:

Objectiu 1: Donar a conèixer el que es fa a l’escola a la Comunitat
Educativa i a l’exterior, a través de la plana web i les xarxes socials.

Objectiu 2: Millorar la comunicació a través de la plataforma
EDUCAMOS i xarxes socials, seguint el “Plan de Comunicación de la
Red de centros de la Institución Teresiana”.

Objectiu 3: Establir un calendari de publicacions per cursos.

Indicadors d’assoliment:
- S’ha publicat un promig de tres o més publicacions a Instagram

per setmana.
- s’ha complit el calendari d’enviament d’avisos a les famílies.
- S’ha dut a terme el calendari de publicacions per cursos.

Accions:

ACCIONS RESPONSABLES A QUI VA
ADREÇAT?

DATA

Donar a conèixer el dia
a dia de la vida del
centre a través de les
xarxes socials
(Facebook, Instagram i
plana web)

Comissió A tota la
Comunitat
Educativa

Durant
tot el
curs

Fer el calendari de
publicacions per cursos

Comissió Professorat Cada
trimestre
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Mantenir a les famílies
informades mitjançant
la plataforma
Educamos

Comissió Famílies Durant
tot el
curs

L’ equip de persones que animen el projecte:
Alicia García-Carpintero Hernández, Maria Antònia Nicolau Rosselló,
Clara de la Torre Fernández.

Coordinadora: Clara de la Torre

19.4. Comissió de Salut-COVID

Objectiu curs 2021/22:

Objectiu 1: Garantir el compliment del protocol COVID, fer-ne el
seguiment i assegurar-se que tota la comunitat educativa n’estigui
informada.

Objectiu 2: Propiciar activitats d’alimentació saludable, activitat
física i descans, benestar i salut emocional, vida saludable i seguretat
i prevenció de riscos.

Accions:

ACCIONS RESPONSABLES A QUI VA
ADREÇAT?

DATA

Realitzar la cursa
solidària el dia de
Pedro Poveda.

Comissió
salut-COVID.
Equip docent.

Tota la
comunitat
educativa

Incloure dins les
programacions
didàctiques, com
a tema
transversal,
aspectes
relacionats amb la
pandèmia per la
COVID-19

Equip docent Alumnat Tot l’any
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Fomentar rutes i
dinàmiques
saludables per
evitar el
sedentarisme a
les aules.

Comissió
salut-COVID.
Equip docent.

Tota la
comunitat
educativa

Durant tot el
curs

Incentivar el
berenar saludable
amb accions
concretes a l’aula

Comissió
salut-COVID.
Equip docent.

Tota la
comunitat
educativa

Durant tot el
curs

Realitzar tallers
relacionats amb
l’educació per la
sexualitat, de
prevenció de
drogodependèncie
s i xarxes socials.

Comissió
salut-COVID.
Equip docent.
D.O

5è de
primària, 6è
de primària,
ESO.

Durant tot el
curs

Tallers higiene  de
la son.

Infermers i
metgessa de
Son Espases

Alumnat Dates a
concretar

Indicador d’assoliment:

- Valoració per part de la comunitat educativa de les experiències
realitzades durant el curs.

- Memòria final del curs.
- Formulari google als alumnes i/o als mestres.

L’ equip de persones que animen el projecte:

Juan Miquel Carrió, Joan Valentí, Cristina Mesquida i Inès Munar.

Coordinadora:  Cristina Mesquida.

19.5. Projecte/ Comissió TIC/TAC
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Objectius curs 2021/22:

Objectiu 1: Continuar formant al professorat, alumnat i famílies.
Objectiu 2: Creació d’un sites de la comissió TIC/TAC per facilitar el
coneixement dels dispositius i/o les eines que utiltzam al centre.
Objectiu 3: Fer seguiment del bon ús de les eines Tic/Tac.
Objectiu 4: Continuar implementant la competència digital a
l’alumnat.

Indicador d’assoliment:

● Formacions en línia per alumnes, professors i famílies.
● Creació d’un sites amb formacions en línia sobre les eines que

utilitzam al centre.
● Quantificar els casos de possible mal ús de les xarxes socials.
● Recollida d’experiències formatives sobre el treball

competencial amb l’alumnat.

Accions:

ACCIONS RESPONSABLES A QUI VA
ADREÇAT?

DATA

Formació eines
Google i
chromebooks

Comissió TAC Professorat Durant el
curs escolar

Formació eines
Google i
chromebooks

Comissió TAC Alumnes Durant el
curs escolar

Formació eines
Google i
chromebooks

Comissió TAC Famílies Primera
avaluació

Creació d’un sites
informatiu

Comissió TAC Comunitat
educativa

Octubre

L’ equip de persones que animen el projecte: Jonathan Miguel, Fabio
Saz

Coordinadors:  Fabio Saz i Jonatan Miguel

19.6. Projecte ART i HORT

Objectius curs 2021-22:
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Objectiu 1: Revisar el projecte de l’hort a tres anys vista.
Objectiu 2: Analitzar les connexions entre els éssers vius i els factors
ambientals donant una visió holística i ecològica.
Objectiu 3: Observar i comunicar els canvis en els cicles estacionals.

Accions:
Objectiu 1: Revisar el projecte de l’hort a tres anys vista.

ACCIONS RESPONSABLES A QUI VA
ADREÇAT? DATA

Preparació de material i
fitxes. Comissió Professors 1r trimestre

Vincular l’hort al
currículum.

Comissió i
professors Alumnat 1r trimestre

Contemplar el voluntariat
a l’hort. Comissió Alumnat 1r trimestre

Indicadors d’assoliment:
- S’ha escrit al projecte d’hort la seqüenciació curricular per

cursos.
- S’ha fet un calendari de treball estacional d'intervencions a

l’hort.
- S’ha iniciat un disseny de les intervencions de voluntariat.

Objectiu 2 : Analitzar les connexions entre els éssers vius i els
factors ambientals donant una visió holística i ecològica.

ACCIONS RESPONSABLES A QUI VA
ADREÇAT? DATA

Participar tota l’escola a
una activitat de neteja de
platges

Comissió i
professors Professors 3r trimestre

Sol·licitar activitats
relacionades amb el
nostre projecte.

Comissió i
professors Alumnat Tot el curs

Indicadors d’assoliment:
- S’ha dut a terme una activitat de neteja de platges.
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- S’han dut a terme activitats relacionades amb el nostre
projecte.

- S’ha preparat material per a tots els cursos.

Objectiu 3 : Observar i comunicar els canvis en els cicles
estacionals.

ACCIONS RESPONSABLES A QUI VA
ADREÇAT? DATA

Fer publicacions i
comunicar a la plana web
i xarxes socials

Comissió i
professors Alumnat Tot el curs

Fer activitats il·lustració
botànica. Comissió Alumnat 2n trimestre

Dur a terme la diada
Carmen Sanchez Comissió Alumnat

Indicadors d’assoliment:
- L’alumnat té un quadern de treball on anota les observacions.
- Publicar de manera mensual a les xarxes socials els canvis que

han tengut lloc a l’hort.
- Afegir un apartat a la plana web on publicar imatges

relacionades amb l’hort.

L’ equip de persones que animen el projecte:
Rose Miró Julià, Joana Segura Escandell i Alicia Garcia-Carpintero
Hernández.

Coordinadora: Rose Miró Julià

19.7. Projecte Normalització Lingüística

Objectius curs 2021/22

● Donar a conèixer el que es fa a l’escola, a la Comunitat
Educativa i a l’exterior, a través de la revista escolar.

● Fomentar la cultura i la llengua pròpies impulsant especialment
el gust per la lectura i l’escriptura.

● Vetllar pel compliment del nostre Projecte Lingüístic de Centre
(PLC).
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Accions:

ACCIONS RESPONSABLES A QUI VA
ADREÇAT?

DATA

Continuar amb la
publicació de la
revista “Lledoner”.

Tota la
Comunitat
Educativa

A tota la
Comunitat
Educativa

Gener i juny

Coordinar les
diferents activitats
del Dia del Llibre i
organitzar el
Certamen Rosalia
Conde, enguany
lligat a les dones
escriptores.

Comissió A tota la
Comunitat
Educativa i
3r i 4t d’ESO

12 i 13
d’abril

Dinamitzar l’ambient
lingüístic amb
activitats a la
biblioteca.

- Personatge
misteriós.

- Activitats a la
biblioteca.

Comissió Totes les
etapes

Durant tot
el curs

Dur a terme
activitats que
promoguin l’ús del
català en les
relacions entre els
alumnes.

- Voluntariat
lingüístic.

Comissió Totes les
etapes

Durant tot
el curs

L’equip de persones que animen el projecte:
Mª del Mar Bibiloni Coll, Toni Puigserver Sastre i Coloma Fuster
Rechach

Coordinadora: Coloma Fuster Rechach.
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