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 1. Diagnòstic inicial 

 El  curs  2021-2022  es  va  poder  realitzar  amb  un  nivell  de  normalitat 
 molt  alt,  ja  que  l’impacte  de  la  COVID-19  només  ens  va  fer  seguir 
 amb  normes  clares  de  neteja  i  de  ventilació.  Els  grups  i  les  aules 
 varen  tornar  a  ser  els  que  hi  havia  abans  del  confinament.  Es  van 
 haver  de  tenir  en  compte  moltes  substitucions  de  docents,  i  a  les 
 aules  hi  havia  més  faltes  d’assistència  de  les  acostumades,  però 
 vàrem  aconseguir  que  tot  l’alumnat  continuàs  estant  atès,  fos  com 
 fos la seva circumstància. 
 La  nostra  reflexió  ens  ha  permès  recuperar  tota  la  normalitat  però 
 sense  desaprofitar  els  valuosos  aprenentatges  dels  darrers  cursos 
 passats. 
 Per  altra  banda  la  nova  llei  d’educació,  la  LOMLOE,  ha  estat  objecte 
 de  la  nostra  preocupació,  formació  i  aprenentatge.  Tot  l’Equip  directiu 
 durant  el  tercer  trimestre  es  va  formar  gràcies  a  les  formacions 
 oferides  per  la  Conselleria  d’Educació.  Durant  la  primera  setmana  del 
 mes  de  juliol,  l’Equip  Directiu  va  fer  una  formació  destinada  a  tot  el 
 claustre de professors per tal de poder fer-ne el traspàs. 

 El  lema  d’enguany  “T’acompany?”  ens  convida  a  acompanyar  i  a 
 deixar-nos  acompanyar  sabent  que  no  és  ni  anar  al  davant  ni  al 
 darrere  sinó  al  costat.  Volem  afavorir  els  temps,  els  espais  i  les 
 actituds que ens permetin acollir la VIDA acompanyant la vida. 

 Volem  concebre  la  tasca  educadora  com  en  Pedro  Poveda,  com  una 
 manera  d'acompanyar,  és  a  dir,  de  crear  condicions,  espais  i  ambients 
 que  ajudin  a  ser  persones  veritablement  humanes  i  puguin 
 desenvolupar-se  en plenitud. 

 2. Objectius del curs 

 A. En relació a la millora del rendiment acadèmic: 

 ●  Utilitzar  les  Situacions  d’aprenentatge  per  tal  de  fer  una 
 aprenentatge més competencial, significatiu i motivador. 

 ●  Implicar  a  tot  l’alumnat  en  el  seu  procés  d’aprenentatge  a 
 través d’una avaluació formativa i formadora. 
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 B. En l’àmbit pedagògic: 
 ●  Acompanyar  a  l'alumnat,  al  professorat  i  a  les  famílies  en  el 

 camí cap a la nova llei educativa LOMLOE. 

 ●  Continuar  fent  línia  de  centre  utilitzant  criteris,  metodologies  i 
 eines  d’avaluació  comunes,  enfocades  als  nous  reptes  de 
 l'educació. 

 ●  Integrar  els  itineraris  de  compromís  i  d'autonomia  propis  de  la 
 pedagogia  de  Poveda  dins  els  objectius  de  l’agenda  2030  que 
 formen part dels nous currículums. 

 C. En l’àmbit organitzatiu: 

 ●  Organitzar  espais  informatius  i  recursos  per  afavorir  el  nou 
 paradigma educatiu derivat de la LOMLOE. 

 ●  Continuar  donant  temps  de  reflexió  i  coordinació  en  les  etapes  i 
 en  els  cursos  contigus  per  continuar  treballant  amb  una  línia  de 
 centre coherent. 

 D. En l’àmbit de gestió: 

 ●  Consolidar les diferents plataformes  i vies de comunicació: 
 -  Educamos  com  a  eina  de  comunicació  de  circulars  i 

 autoritzacions de sortides didàctiques. 
 -  Gestib  com  a  via  per  visualitzar  els  informes  d’avaluació  i 

 justificació de faltes d’assistència. 
 -  Agenda  i  correu  corporatiu  per  fer  el  seguiment  del  treball 

 personal,  justificació  de  faltes  i  comunicació  escola-família 
 i família-escola. 

 ●  Continuar  optimitzant  encara  més  l’ús  dels  materials  i  energia, 
 impulsant  la  planificació,  la  responsabilitat  i  els  protocols 
 d’utilització dels espais i materials, tenint tots cura de l’escola. 

 3. Educació Infantil 

 3.1. Objectius específics per al curs 

 A. En l’àmbit pedagògic: 
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 A.1.  Continuar  potenciant  l’autonomia  i  el  llenguatge  oral  a  través  de 
 diverses activitats. 

 ●  Accions  o  mesures  per  a  la  seva  consecució:  Establir  dins  les 
 situacions  d’aprenentatge  activitats  d’expressió  oral  i  resolució 
 de tasques quotidianes de manera autònoma. 

 ●  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.  Prendre  iniciativa  per  realitzar 
 hàbits i rutines diàries amb autonomia. 

 A.2.  Adaptar  la  nostra  metodologia  d’aula  perquè  s’ajusti  a  la  nova 
 llei LOMLOE. 

 ●  Accions  o  mesures  per  a  la  seva  consecució:  Oferir  dins  cada 
 situació  d'aprenentatge  activitats  variades  tenint  en  compte  els 
 ODS i els diferents ritmes d’aprenentatge. 

 ●  Responsables: Equip docent d’Infantil. 
 ●  Indicador  d’assoliment:  Les  situacions  d’aprenentatge  contenen 

 i respecten el ritme dels infants. 

 B. En l’àmbit organitzatiu 
 B.1.  Bona  coordinació  entre  l’equip  d’Infantil  per  poder  dur  endavant 
 les  diferents  situacions  d’aprenentatge  fomentant  la  relació  entre  els 
 tres nivells d’Infantil. 

 ●  Accions  o  mesures  per  a  la  seva  consecució:  Establir  moments 
 dins la programació d’activitats compartides. 

 ●  Responsables:  Equip docent d’Infantil. 
 ●  Indicador  d’assoliment:  s’han  pogut  realitzar  activitats  entre 

 nivells. 

 C.  En  l’àmbit  de  gestió  (econòmica,  d’espais,  de 
 recursos,…): 
 C.1.  Optimitzar  el  recursos  humans  per  tal  de  poder  ser  el  màxim  de 
 temps  possible  dos  adults  dins  l’aula  per  facilitar  les  activitats  i 
 atendre els diferents ritmes d’aprenentatge. 
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 ●  Accions  o  mesures  per  a  la  seva  consecució:  Distribuir  l’horari 
 de  mestres,  mestres  de  suport  i  especialistes  entre  les  tres 
 aules. 

 ●  Responsables: Mestres d’Educació Infantil. 

 ●  Indicador  d’assoliment:  S’han  distribuit  de  manera  equitativa 
 els suports a les aules d’Infantil. 

 3.2. 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 
 ●  Antoni Puigserver Sastre 
 ●  Silvia Cañellas de las Heras 

 Horari entrevistes dels tutors amb les famílies: 
 ●  4t Ed. Infantil             Cristina Mesquida: dimecres 16h-17h 
 ●  5è Ed. Infantil  Catalina Florit : dimecres 16h-17h 
 ●  6è Ed. Infantil  Maria del Mar Bibiloni: dimecres 16h-17h 

 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 
 ●  Entrada: 9 a 9:05 h 
 ●  Sortida: 12:50/16:50 h 
 ●  Horari menjador: de 12:50 h a 15:00 h 

 ●  IP5:  Dimecres  de  16:00  h  a  16:50  h,  dijous  i  divendres  de 
 15h- 16:50h 

 Criteris  pedagògics  per  a  l’elaboració  dels  horaris  de 
 l’alumnat: 
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 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 receptius. 

 Calendari  de  traspàs  d’informació  a  les  famílies  sobre  el 
 procés d’aprenentatge de l’alumnat. 

 A  tots  els  cursos  d’Educació  Infantil  (LOMLOE)  les  famílies  podran 
 accedir  a  la  informació  del  procés  d’aprenentatge  de  l’alumnat  al  llarg 
 de  tot  el  curs  a  través  de  l’eina  d’avaluació  del  Gestib.  Els  mestres 
 aniran  introduint  la  valoració  dels  criteris  d'avaluació  de  les  diferents 
 situacions d’aprenentatge així com es vagin treballant  . 

 Periodicitat  i  organització  de  les  entrevistes  individuals  i  les 
 reunions col·lectives amb les famílies. 

 Es  faran  dues  reunions  col·lectives  amb  les  famílies:Una  a  principi  de 
 curs i l’altra a mitjan curs. 

 A  4t  d’Educació  Infantil  es  fa  una  reunió  col·lectiva  extra  abans  de 
 començar  el  curs  escolar.  Enguany  es  va  fer  al  mes  de  juny,  una 
 vegada que els alumnes ja estaven matriculats. 

 Els  tutors  organitzaran  les  reunions  individuals  amb  les  famílies  per 
 ordre  de  necessitat  o  en  cas  que  la  família  demani  una  entrevista.  Es 
 farà com a mínim una entrevista individual amb cada família. 

 Calendari de reunions de l’equip docent: 
 ●  Reunió de Cicle: dijous de 15-16h 
 ●  Reunió d’etapa: dimarts de 13:00 a 14:00h 
 ●  Reunió de Claustre: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 

 3.3. Celebracions i sortides didàctiques 
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 Celebracions: 
 ●  Celebració Santa Teresa 
 ●  Nadal 
 ●  Sant Antoni 
 ●  VI Cursa solidària i DENIP 
 ●  Carnestoltes 
 ●  Quaresma 
 ●  Dia del Llibre i Sant Jordi 
 ●  Pasqua 
 ●  Pedro Poveda 
 ●  Festa final de curs. 

 Sortides didàctiques: 

 19 octubre: Cala Pi (4 i 5 anys) 
 26 d’octubre: Orquestra Simfònica 
 24 maig: Granja-escola Fresopolis (Llucmajor) 

 Es  podran  modificar  o  afegir  sortides  didàctiques  en  funció  de  les 
 necessitats o interessos del grup. 

 4. Educació Primària 

 4.1. Objectius específics per al cu  rs 

 A. En l’àmbit pedagògic: 

 A.1.  Adaptar-nos  als  canvis  curriculars  de  la  nova  llei  educativa  en  els 
 cursos senars i de manera progressiva als cursos parells. 

 ●  Accions  o  mesures  per  la  seva  consecució:  Adaptació  de  les 
 programacions LOMLOE en els cursos senars. 

 ●  Responsables: Equip docent. 
 ●  Indicador  d’assoliment:  Les  programacions  de  l’aula  han  estat 

 adaptades a la nova normativa. 

 A.2.  Incloure  la  nostra  metodologia  de  centre  a  les  Situacions 
 d’Aprenentatge  (SA),  promovent  activitats  que  compleixen  amb  les 
 ODS. 
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 ●  Accions  o  mesures  per  a  la  seva  consecució:  programació  per 
 cicles de les SA. 

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

 A.3.  Treballar cap a una avaluació competencial i formadora. 

 ●  Accions  o  mesures  per  a  la  seva  consecució:  Ampliar  els 
 instruments  d’avaluació  disponibles  per  dur  a  terme  una  bona 
 avaluació. 

 ●  Responsables: Equip docent. 
 ●  Indicador  d’assoliment:  s’han  realitzat  diferents  registres 

 d’avaluació. 

 B. En l’àmbit organitzatiu: 

 B.1. Fomentar l’intercanvi d’experiències entre cursos. 
 ●  Accions  o  mesures  per  a  la  seva  consecució:  mostra 

 d’experiències amb registre audiovisual. 
 ●  Responsables: Equip docent primària. 
 ●  Indicador d’assoliment: 

 -  Tots els cursos han fet intercanvi d’experiències. 

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

 C.1.  Fer  un  estalvi  energètic  i  d’ús  de  material  reciclat  a  l’aula  i  als 
 espais comuns. 

 ●  Accions  o  mesures  per  a  la  seva  consecució:  ús  responsable 
 dels  recursos  energètics  i  fungibles  per  part  de  tota  la 
 comunitat educativa. 

 ●  Responsables: Comunitat educativa 
 ●  Indicador  d’assoliment:  s’ha  reduït  el  consum  energètic  i  de 

 material fungible. 

 4.2. Organització General d’Educació Primària 
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 Equip docent que intervé en l’etapa: 

 ●  Alicia García-Carpintero Hernández 
 ●  Anabel Rubio De Torres 
 ●  Antoni Martín Marí 
 ●  Antoni Puigserver Sastre 
 ●  Gabriel Balaguer Llabrés 
 ●  Inès Munar Fuster 
 ●  Joan Miquel Carrió Trujillo 
 ●  Joana Segura Escandell 
 ●  Jonathan Miguel Arco 
 ●  Laura Loshuertos 
 ●  Silvia Cañellas de las Heras 
 ●  Sonia García Gual 

 Horari entrevistes dels tutors amb les famílies: 
 ●  Primer  Sonia Garcia Gual            Dijous, 16h a 17 
 ●  Segon  Joana Segura Escandell  Dijous, 16h a 17h 
 ●  Tercer  Antoni Puigserver            Dimecres, 15h a 16h 
 ●  Quart  Joan M. Carrió Trujillo  Dilluns  de 15 a 16h 
 ●  Cinquè  Laura Loshuertos  Dimarts  de 16 a 17h 
 ●  Sisè  Alicia García-Carpintero    Dimarts de 16 a 17h 

 Horari general de l’etapa: 

 Setembre i Juny 
 ●  Entrada  9:00 a 9:05h 
 ●  Sortida  13:55h 
 ●  Horari menjador: 13:50 a 16:00 
 ●  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  12:55 i 16:55 h 

 ●  Horari menjador: 12:55 a 15:00 h 

 ●  Pati:  10:30-11:00 h 
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 ●  IP5: 
 -  1r, 2n i 3r:  Dimecres de 15 a 16:55h 

 Dijous de 15 a 16:55h 
 Divendres de 15 a 16:55h 

 -  4t, 5è i 6è: Dilluns de 15 a 16:55h 
 Dimarts de 16 a 16:55h 
 Divendres de 15 a 16:55h 

 Criteris  pedagògics  per  a  l’elaboració  dels  horaris  de 
 l’alumnat: 

 En  la  mesura  del  possible  els  tutors/es  reben  als  alumnes  a  les  9:00h 
 els acomiaden divendres a la 12:50h. 
 De  9:00  a  9:30h  s’aprofita  per  fer  l’espai  bon  dia,  assemblea,  lectura, 
 reflexions grupals davant algun esdeveniment, etc. 
 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). 

 Calendari  de  traspàs  d’informació  a  les  famílies  sobre  el 
 procés d’aprenentatge de l’alumnat. 

 Als  cursos  senars  d’Educació  Primària  (LOMLOE)  les  famílies  podran 
 accedir  a  la  informació  del  procés  d’aprenentatge  de  l’alumnat  al  llarg 
 de  tot  el  curs  a  través  de  l’eina  d’avaluació  del  Gestib.  Els  mestres 
 aniran  introduint  la  valoració  dels  criteris  d’avaluació  de  les  diferents 
 situacions d’aprenentatge. 

 Al  cursos  parells  (LOMCE)  les  famílies  podran  accedir  a  l’informe 
 d’aprenentatge  de  l’alumnat  una  vegada  cada  trimestre  com  es  venia 
 fent habitualment. 

 A  més  els  tutors  de  cada  curs  mantindran  reunions  indivuduals  amb 
 les  famílies  per  tal  de  compartir  el  procés  d’aprenentatge  de 
 l’alumnat. 

 Periodicitat  i  organització  de  les  entrevistes  individuals  i  les 
 reunions col·lectives amb les famílies. 

 Es  faran  dues  reunions  col·lectives  amb  les  famílies:Una  a  principi  de 
 curs i l’altra a mitjan curs. 
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 A  1r  de  Primària  es  fa  una  reunió  extra  per  tal  d’acompanyar  a  les 
 famílies  de  l’alumnat  que  s’incorpora  a  la  nova  etapa  d’Educació 
 Primària. 

 Els  tutors  organitzaran  les  reunions  individuals  amb  les  famílies  per 
 ordre  de  necessitat  o  en  cas  que  la  família  demani  una  entrevista.  Es 
 farà com a mínim una entrevista individual amb cada família. 

 Calendari de reunions de l’equip docent: 
 ●  Reunió de cicle: 

 ▪  1r i 2n: Dimecres   de 16h a 17h. 
 ▪  3r i 4t: Dimecres de 16h a 17h 
 ▪  5è i 6è:Dilluns de 15h a 16h. 

 ●  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: 3 i 5 d’octubre 
 ●  Primera avaluació: 12 i 14 de desembre 
 ●  Segona avaluació:  15 i 20 de març 
 ●  Avaluació ordinària: 12 i 14 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. 

 4.3. Celebracions i sortides didàctiques 

 Celebracions: 

 ●  Celebració Santa Teresa 
 ●  Pedro Poveda 
 ●  Nadal 
 ●  Sant Antoni 
 ●  VI Cursa solidària i DENIP 
 ●  Setmana rei/reina Carnestoltes 
 ●  Quaresma 
 ●  Pasqua 
 ●  Dia del Llibre 
 ●  Festa final de curs. 
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 Sortides didàctiques: 

 Primer cicle (1r i 2n EP) 

 -  Let’s Clean Europe 
 -  Educació Vial. 
 -  Concert Escolar: Orquestra simfònica. 
 -  Activitats  Arsis  Teatre:  “Rondalla  romanial”  i  “Taller 

 cinematogràfic”. 
 -  Conèixer un poble. 
 -  Acampada (2n) 
 -  Sortida platja. 

 Segon cicle (3r i 4t EP) 

 -  Font de Son Amer (3r i 4rt de primària) - 8 de febrer. 
 -  Educació Vial. 
 -  Sortides relacionades amb projectes. 
 -  Anem a la platja. 
 -  Acampada (4t) - 3r trimestre. 
 -  Orquestra simfònica. 1r trimestre. 
 -  Activitats  Arsis  Teatre:  “Rondalla  romanial”  i  “Taller 

 cinematogràfic”. 
 -  Let’s Clean Europe - 30 setembre. 
 -  Sortida platja. 

 Tercer cicle (5è i 6è EP) 

 -  Let’s Clean Europe 
 -  Concert escolar Orquestra Simfònica. 
 -  Palma en temps de pirates (5è EP). 
 -  Palma, seu d’Institucions (6è EP). 
 -  Sortida Serra de Tramuntana. 
 -  Educació Vial. 
 -  Seguretat a les xarxes socials. 
 -  Activitats  Arsis  Teatre:  “Rondalla  romanial”  i  “Taller 

 cinematogràfic”. 
 -  Viatge d’estudis (6è EP). 
 -  Sortida platja. 
 -  Altres sortides relacionades amb els projectes. 
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 5.  Educació Secundària Obligatòria 

 5.1. Objectius específics per al curs 

 A.  En l’àmbit pedagògic: 

 A.1.  Escoltar,  acollir  i  acompanyar  els  i  les  alumnes  en  el  seu  procés 
 d’aprenentatge. 

 ●  Accions o mesures per a la seva consecució: 
 Dinàmiques  de  metacognició  i  retroacció  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. 
 Evidències  de  l’estat  emocional  dels  alumnes  mitjançant  un 
 qüestionari/formulari. 
 Constància  del  plantejament  d’activitats  de  metacognició  i 
 dinàmiques de tutoria. 

 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. 
 Elaboració d’un document amb acords al respecte. 

 A.3.  In  cloure  la  nostra  metodologia  de  centre  a  les  Situacions 
 d’Aprenentatge  (SA),  promovent  activitats  que  compleixen  amb  les 
 ODS. 
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 ●  Accions o mesures per a la seva consecució: 
 Iniciar  situacions  d’aprenentatge  i  el  treball  per  àmbits  als 
 cursos senars. 

 ●  Responsables: 
 Equip docent 

 ●  Indicadors d’assoliment: 
 Creació d’un banc de situacions d’aprenentatge. 
 Creació  d’un  document  per  a  la  revisió  de  les  situacions 
 d’aprenentatge. 

 A.4.  Treballar cap a una avaluació competencial i formadora. 

 ●  Accions o mesures per a la seva consecució: 
 Ampliar  els  instruments  d’avaluació  disponibles  per  dur  a 
 terme una bona avaluació. 

 ●  Responsables: 
 Equip docent. 

 ●  Indicador d’assoliment: 
 diferents registres d’avaluació. 

 B. En l’àmbit organitzatiu: 

 B.1. Continuar el treball entre etapes enfocat a la nova llei educativa. 

 ●  Accions o mesures per a la seva consecució: 
 Tenir  espais  de  comunicació  entre  les  etapes  de 
 primària-secundària. 
 Fixar  reunions  amb  el  Departament  d’Orientació  en  funció  de 
 les necessitats. 

 ●  Responsables: 
 Equip directiu i departament d’orientació. 

 ●  Indicadors d’assoliment: 
 Registres de reunions i de respostes. 
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 C.  En  l’àmbit  de  gestió  (econòmica,  d’espais,  de 
 recursos,…): 

 C.1. Consolidar les diferents plataformes  i vies de comunicació: 

 ●  Accions o mesures per a la seva consecució: 
 Incidir  i  facilitar  l’ús  de  les  vies  de  comunicació  entre  família  i 
 escola. 

 ●  Responsables: 
 Tota la comunitat educativa 

 ●  Indicador d’assoliment: 
 Incloure la informació a les reunions amb les famílies 

 C.2.  Prendre  consciència  de  les  nostres  accions  i  la  seva  repercussió 
 en el nostre entorn escolar, local i global, i actuar en conseqüència. 

 ●  Accions o mesures per a la seva consecució: 
 -  Actuacions  de  millora  i  estalvi  energètic  del  nostre  entorn 

 des d'un enfocament interdisciplinar. 

 ●  Responsables: 
 Tota la comunitat educativa 

 ●  Indicador d’assoliment: 
 Contabilitzar les actuacions dutes a terme. 
 Observació de la iniciativa de l’alumnat. 

 5.2. Organització General d’Educació Secundària 

 Equip docent que intervé en l’etapa: 
 ●  Antònia M. Servera Gayà 
 ●  Clara L. de la Torre Fernández 
 ●  Coloma Fuster Rechach 
 ●  Fabio Saz Pérez 
 ●  Joan Miquel Riera Torres 
 ●  Joan Valentí Amengual 
 ●  Margalida Gelabert Felipe 

 19 



 ●  Mateu Tugores Vives. 
 ●  Rosa M. Miró Julià 
 ●  Natàlia Alpuente Fuster 

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

 Horari general de l’etapa: 

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

 Criteris  pedagògics  per  a  l’elaboració  dels  horaris  de 
 l’alumnat: 

 1r ESO: 
 Desdoblament d’una hora de llengua anglesa i biologia. 
 Àmbit lingüístic 

 2n ESO: 
 Desdoblaments d’una hora de llengua anglesa, 
 Hores de lliure disposició: una hora d’APS 

 3r ESO  : 
 Desdoblaments d’una hora de llengua anglesa, 
 Àmbit lingÜístic i científic-tecnològic. 

 4t ESO: 
 Dos itineraris: 

 Itinerari I 
 Matemàtiques aplicades. 
 Tecnologia 
 Biologia i geologia 
 Ciències aplicades a l'activitat professional. 
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 Itinerari II 
 Matemàtiques  acadèmiques 
 Biologia i geologia 
 Física i química 
 Ciències aplicades a la activitat professional o Llatí 

 Calendari  de  traspàs  d’informació  a  les  famílies  sobre  el 
 procés d’aprenentatge de l’alumnat. 

 Cursos LOMLOE 

 Als  cursos  senars  d’Educació  Secundària  (LOMLOE)  les  famílies 
 podran  accedir  a  la  informació  del  procés  d’aprenentatge  de  l’alumnat 
 al  llarg  de  tot  el  curs  a  través  de  l’eina  d’avaluació  del  Gestib.  Els 
 mestres  aniran  introduint  la  valoració  dels  criteris  d’avaluació  de  les 
 diferents situacions d’aprenentatge. 

 Cursos LOMCE 

 Al  cursos  parells  (LOMCE)  les  famílies  podran  accedir  a  l’informe 
 d’aprenentatge  de  l’alumnat  una  vegada  cada  trimestre  com  es  venia 
 fent habitualment. 

 A  més  els  tutors  de  cada  curs  mantindran  reunions  indivuduals  amb 
 les  famílies  per  tal  de  compartir  el  procés  d’aprenentatge  de 
 l’alumnat. 

 Periodicitat  i  organització  de  les  entrevistes  individuals  i  les 
 reunions col·lectives amb les famílies. 

 Es  faran  dues  reunions  col·lectives  amb  les  famílies:Una  a  principi  de 
 curs i l’altra a mitjan curs. 

 A  1r  d’ESO  es  fa  una  reunió  extra  per  tal  d’acompanyar  a  les  famílies 
 de l’alumnat que s’incorpora a la nova etapa d’Educació Secundària. 

 Els  tutors  organitzaran  les  reunions  individuals  amb  les  famílies  per 
 ordre  de  necessitat  o  en  cas  que  la  família  demani  una  entrevista.  Es 
 farà com a mínim una entrevista individual amb cada família. 
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 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: 4 d’octubre 
 ●  Primera  avaluació:  13  de  desembre  (1r,2n,3r)  i  14  de  desembre 

 (4t). 
 ●  Segona  avaluació:  14  (1r,2n,3r)  i  15  (  4t)  de  març  de  14h  a 

 15h 
 ●  Tercera avaluació i ordinària: 13 (4t) i 20 (1r, 2n i 3r) de juny. 

   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 de cada assignatura. 

 En  la  convocatòria  ordinària  de  juny,  promocionen  els  alumnes  que 
 tenen  totes  les  assignatures  aprovades,  i  els  alumnes  que  tenen  una 
 o  dues  assignatures  suspeses,  perquè  entenem  que  han  assolit  els 
 objectius generals i desenvolupat les competències clau. 

 En  els  casos  d’alumnes  que  tenen  tres  assignatures  suspeses  es 
 considerarà: 

 -  Pel  que  fa  als  objectius  generals,  l’alumne  no  podrà  tenir  més  de 
 tres objectius no assolits. 

 -  Pel  que  fa  a  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. 
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 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. 

 CRITERIS DE TITULACIÓ A 4t: 

 L’equip  docent  decidirà  la  titulació  de  l’alumnat  d’acord  amb  la 
 consecució  dels  objectius  generals  i  el  desenvolupament  de  les 
 competències clau de cada assignatura. 

 En  la  convocatòria  ordinària  de  juny,  titulen  els  alumnes  que  tenen 
 totes  les  assignatures  aprovades,  i  els  alumnes  que  tenen  una  o  dues 
 assignatures  suspeses,  perquè  entenem  que  han  assolit  els  objectius 
 generals i desenvolupat les competències clau. 

 En  els  casos  d’alumnes  que  tenen  tres  assignatures  suspeses  es 
 considerarà: 

 -  Pel  que  fa  als  objectius  generals,  l’alumne  no  podrà  tenir  més  de 
 tres objectius no assolits. 

 -  Pel  que  fa  a  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. 

 Els  alumnes  que  tenen  quatre  o  més  assignatures  suspeses  no 
 titularan  perquè  entenem  que  no  han  assolit  els  objectius  generals  i 
 desenvolupat les competències clau. 

 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 
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 curs  de  l’etapa.  Les  matèries  d’idèntica  denominació  s’han  de 
 computar de manera independent per a cada curs. 

 5.3. Celebracions i sortides didàctiques 

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

 Sortides didàctiques: 

 1r d’ESO 
 Primer trimestre: 

 ●  Platja 
 ●  Geografia Història. Son Fornés. (pendent de confirmar data). 
 ●  Tutoria: Xocolatada i betlems. 

 Segon trimestre: 
 ●  Castellà. “Interpretación poética”. Caixaforum 

 (confirmada 9 de març) 
 Tercer trimestre: 

 ●  Tutoria: EDIT LEÓN 

 2n d’ESO 
 Primer trimestre: 

 ●  Platja 
 ●  Tutoria: Xocolatada i betlems. 

 Segon trimestre: 
 ●  Geografia  i  Història.  La  Seu/Almudaina  (pendent  de  confirmar 

 data). 
 Tercer trimestre: 

 ●  Física  i  Química  i  Tecnologia:  “Reaccions  químiques” 
 CaixaForum 17 abril. 
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 3r d’ESO 
 Primer trimestre: 

 ●  Platja 

 ●  Tutoria: Convivències. (Pendent de confirmar) 
 ●  Tutoria: Xocolatada i betlems. 

 Segon trimestre: 
 ●  Àmbit  lingüístic  i  Plàstica:  “De  la  imaginación  a  la  pantalla”. 

 Caixaforum (confirmada 14 de març). 
 Tercer trimestre: 

 ●  Física  i  Química  i  Tecnologia:  “L'electricitat”  CaixaForum  5 
 d‘abril. 

 4t d’ESO 
 Primer trimestre: 

 ●  Platja 
 ●  Tutoria:  Activitat  al  centre  “  Trencar  els  mites  que  justifiquen  les 

 violències en la parella” (confirmada 24 de novembre) 
 ●  Tutoria: Xocolatada i betlems. 

 Segon trimestre: 
 ●  Tutoria  i  Geografia  i  Història:  Activitat  al  centre  per  part  de  la 

 UIB.  Cicle  de  conferències.  "Geografia  per  Entendre  el  Món 
 Actual". 

 Tercer trimestre: 
 ●  Tutoria: Viatge d’estudis 

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

 6.1. Equip Directiu 

 6.1.1. Objectius específics per al curs 

 A.  En l’àmbit pedagògic: 

 A.1.  Afavorir  l’acompanyament  a  tota  la  comunitat  educativa  en  el 
 camí cap a la nova llei educativa LOMLOE. 
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 A.2  Facilitar  moments  i  espais  per  dur  endavant  línia  de  centre 
 utilitzant  criteris,  metodologies  i  eines  d’avaluació  comunes, 
 enfocades als nous reptes de l'educació. 

 A.3  Impulsar  els  itineraris  de  compromís  i  d'autonomia  propis  de  la 
 pedagogia  de  Poveda  dins  els  objectius  de  l’agenda  2030  que  formen 
 part dels nous currículums. 

 ●  Indicadors d’assoliment: 

 -  Evidències  de  l’acompanyament  a  tota  la  comunitat  educativa  a 
 través d’un formulari o enquesta sobre la nova llei. 

 -  Resultats  de  satisfacció  de  les  coordinacions  entre  etapes  i/o 
 departaments. 

 -  Constància  de  la  integració  de  la  pedagogia  Povedana  dins  els 
 objectius de l’agenda 2030  a les situacions d’aprenentatge. 

 ●  Accions o mesures per a la seva consecució: 
 -  Espais i moments de reunions amb el professorat. 
 -  Oferir  dinàmiques  que  faciliten  l’acompanyament  grupal 

 i personal del professorat. 
 -  Reunions informatives per a les famílies. 
 -  Enviar  presentació  de  la  reunió  a  les  famílies  que  no 

 varen poder assistir. 
 -  Autoavaluació  per  part  dels  alumnes  del  seu  procés 

 d’aprenentatge. 

 B.      En l’àmbit organitzatiu: 
 B.1  Organitzar  espais  informatius  i  recursos  per  afavorir  el  nou 
 paradigma educatiu derivat de la LOMLOE. 

 B.2  Continuar  donant  temps  de  reflexió  i  coordinació  en  les  etapes  i 
 en  els  cursos  contigus  per  continuar  treballant  amb  una  línia  de 
 centre coherent. 

 ●  Indicador d’assoliment: 
 -  Les  famílies,  els  alumnes  i  el  professorat  s’han  sentit 

 acompanyats  amb  les  reunions  fetes  de  principi  de  curs  sobre 
 LOMLOE i les formacions? 
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 -  Hi  ha  hagut  un  espai  a  les  reunions  d’etapa  i  als  claustres  per 
 compartir moments de reflexió? 

 -  S’han sentit escoltats? 

 ●  Accions o mesures per a la seva consecució: 
 -  Reunions informatives  amb les famílies sobre la LOMLOE. 
 -  Reunions d'etapa i reunions de Claustre. 

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

 C.1. Consolidar les diferents plataformes  i vies de comunicació: 

 ●  Indicador d’assoliment: 

 Hem  comprovat  que  totes  les  famílies  disposen  de  les 
 plataformes de comunicació activades? 

 ●  Accions o mesures per a la seva consecució: 

 Informar  a  les  reunions  de  famílies  de  la  importància  de  tenir 
 les plataformes de comunicació activades. 

 C.2.Vetllar  per  tal  que  tota  la  comunitat  educativa  optimitzi  encara 
 més  l’ús  dels  materials  i  energia,  impulsant  la  planificació,  la 
 responsabilitat  i  els  protocols  d’utilització  dels  espais  i  materials, 
 tenint tots cura de l’escola. 

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

 pressupost. 
 -  En acabar les classes, queden els llums apagats? 
 -  Es fa un bon ús de l’aigua? 
 -  Es reciclen i reutilitzen els materials? 

 ●  Accions o mesures per a la seva consecució: 
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 -  Reunions  amb  el  Claustre  i  amb  els  delegats  de  cada  curs 
 per  tal  de  transmetre  la  importància  de  què  tots  hem  de 
 tenir cura de l’escola. 

 6.1.2. Organització General de l’Equip Directiu 

 Formen l’equip directiu: 

 ●  Directora de Centre  Inès Munar Fuster 
 ●  Directora d’Educació Infantil i Primària       Llucia Fiol Rosselló 
 ●  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: Dilluns de 9:30  a les 10:30 h. 
 Llucia Fiol Rosselló: Dimarts de 15h a 16h. 
 Antònia Servera Gayà: Dilluns de 8:55 a 9:50. 

 Calendari de reunions de l’equip : 
 Dimarts de 8h a 10h. 

 6.2 Departament d’orientació. 

 6.2.1. Objectiu específic per al curs 

 A. En l’àmbit pedagògic: 

 -  Assessorar  al  professorat  sobre  noves  metodologies 
 emmarcades dins el DUA i d’acord amb la LOMLOE. 

 -  Treballar  per  potenciar  un  banc  de  recursos  especialitzats  per 
 poder emprar davant les diferents necessitats de l’alumnat. 

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

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

 ●  Indicador d’assoliment: 
 -  Intervencions individuals i grupals realitzades. 
 -  Construcció d’un projecte vocacional. 
 -  Disponibilitat dels recursos especialitzats. 

 ●  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: 

 -  Reforçar  la  coordinació  entre  el  DO  i  el  professorat  durant  el 
 curs escolar. 

 ●  Indicador d’assoliment: 
 -Nombre de coordinacions dutes a terme durant el curs. 

 ●  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.  Reorganitzar  el  suport  oferit  per  part  de  AL  i  PT  a  infantil  i 
 primària  per  tal  que  quedi  associat  a  un  cursos  determinats  i 
 d’aquesta manera optimitzar l’atenció especialitzada a l’alumnat. 

 ●  Indicador d’assoliment: 
 -  Feedback donat pels mestres a través d’una enquesta. 

 ●  Accions o mesures per a la seva consecució: 
 -  Planificació de l’horari. 
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 -  Coordinació entre PT/AL 

 ●  Responsables: Departament d’Orientació 

 6.2.2.  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: Silvia Cañellas de las Heras 
 ●  PT Mestre en Pedagogia Terapèutica:Jonathan Miguel Arco 
 ●  ATE Auxiliar Tècnic Educatiu: Tana Gual Mestre 
 ●  AD Mestre d’atenció a la diversitat: Biel Balaguer 

 6.2.3 PLA D’ACTUACIÓ (ANNEXE 1) 

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

 ●  M. Del Mar Bibiloni Coll 
 ●  Silvia Cañellas De las Heras 
 ●  Llucia Fiol Rosselló 
 ●  Catalina Florit Juan 
 ●  Antoni Martín Marí 
 ●  Cristina Mesquida Carvajal 
 ●  Toni Puigserver 

 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 
 ●  Anabel Rubio De Torres (substituta:Laura Loshuertos) 
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 ●  Joana Segura Escandell 

 EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

 ●  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 
 ●  Mª Isabel Olivieri Rotger 
 ●  Antinoo Ruíz Curras 
 ●  Joan Valentí Amengual 

 DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ 
 ●  Cristina López Galindo 
 ●  Jonathan Miguel Arco  (Substitut Rafael Izquierdo) 
 ●  Silvia Cañellas de las Heras 
 ●  Tana Gual Mestre 

 PAS 

 ●  Lisbeth Barrera 
 ●  Guillermo Barreyra 
 ●  Isabel Maria Carbou Cabeza 
 ●  Joana Cladera Valls 
 ●  Margalida Coll Coll 
 ●  Cristina Delgado Alivia 
 ●  Marta Fiol Rosselló 
 ●  Joana Gual Mestre 
 ●  Maria José Leza Torrejón 
 ●  Jerònima Sureda Roca 
 ●  Antònia Serra Pons. 
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 8. 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  2022/23,  volem  continuar  amb  una  formació  que  crei 
 una  línia  de  centre  entre  les  diferents  etapes  i  que  tot  el  professorat 
 es  pugui  veure  implicat:  L’avaluació  com  a  procés 
 d’aprenentatge. 
 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. 

 Formació Secretariado de Centro Institución Teresiana: 

 -  27-30 setembre: Directors 
 -  6 d’octubre: comunicació. 
 -  20 d’octubre: Responsables TAC 
 -  28 d’octubre Pastoral. 
 -  12,13,14 de gener/ 11,12,13 de maig: coordinació directius 
 -  2, 3 i 4 de febrer: equips directius 
 -  1,2 i 3 de març: administració 
 -  Maig: Secretariat 
 -  31 maig, 1 i 2 de juny: directors 
 -  18  de  novembre,  20  de  Gener,  21  d’abril:  Godly  play  (Los 

 Negrales). 

 Algunes formacions estan pendent de confirmar. 

 9.  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 
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 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. 

 El Consell escolar està format pels següents representants: 

 Presidenta:  Maria Inés Munar Fuster 

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

 Representant de l’APIMA:  Miquel Grimalt, 

 Representants de pares i mares:  Mònica Maqueda Palau 

 Irene Diago Hayles 
 Juana Maria Bordoy Far 

 Representants del professorat 

 Cristina López 
 Joan Miquel Carrió 
 Toni Martín Marí 
 Catalina Florit Juan 

 Representant del personal no docent:  Cristina Delgado Alivia 

 Representant de l’alumnat:  Pendent de renovació. 
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 10. 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 

 11. Organització general del centre. 

 11.1. 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 13:45h. 
 ●  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 14:00h. 

 Horari d’Octubre a Maig: 

 ●  Horari  d’Educació  Infantil:  de  9:00-9:05  a  12:50  h  i  de 
 15:00-15:05 a 16:50 h. 

 ●  Horari d’Educació Primària: 
 ○ 
 ○  1r-2n  i  3r  de  9:00-9:05  a  12:55  i  de  15:00-15:05  a 

 16:55 h. 
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 ○  4t-5è  i  6è  de  9:00-9:05  a  12:55  i  de  15:00-15:05  a 
 16:55 h. 

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

 ENTRADES I SORTIDES: 

 ●  L’alumnat  d’Educació  Infantil  pot  fer  l’entrada  al  centre 
 acompanyat  i  l’accés  a  l’aula  es  farà  per  la  porta  dels 
 passadissos. 

 ●  L’alumnat  d'Educació  Primària  també  podrà  accedir  al  centre 
 acompanyat. 

 ●  Per  tal  de  facilitar  el  començament  de  la  jornada,  us  demanam 
 puntualitat  i  que  una  vegada  hagueu  acompanyat  a  l’infant,  no 
 quedeu davant les aules. 

 ●  Les  entrades  al  centre  dels  cursos  d’Educació  Infantil  Educació 
 Primària  i  ESO,  es  faran  per  la  porta  petita  del  Lledoner  tal  i 
 com es feien abans de  la  pandèmia. 

 11.2. Serveis que ofereix el centre: 

 11.2.1.  Secretaria i administració. 

 Per qualsevol tràmit s’ha de demanar cita prèvia a: 

 isabelcarbou@cpedropoveda.org 

 11.2.2.  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 
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 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. 

 11.2.3. 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). 

 11.2.4 Aula d’estudi. 
 El  Centre  ofereix  un  espai  i  un  ambient  que  faciliten  l’estudi  i  el 
 treball per aquells alumnes d’ESO que dinen  al centre. 

 Està oberta de dilluns a divendres de 15:00 a 17:00 h. 
 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. 

 11.2.5 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:  de dilluns a divendres de 8 a 9:15  h 

 Alumnes  que diàriament utilitzen el servei de  menjador: 
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 Les  famílies  de  l’alumnat  que  utilitzi  el  servei  de  menjador 
 diàriament  ho  ha  de  comunicar  amb  antelació  a  la  secretaria  del 
 centre,  i  es  cobrarà  a  mes  vençut.  En  cas  d’absència  hauríeu  de 
 telefonar  al  centre  (663  303  843)  o  enviar  un  correu  electrònic 
 abans  de  les  9:30  h  a  isabelcarbou@cpedropoveda.org  (només 
 tendrem  en  compte  els  avisos  que  arriben  a  aquest  correu  abans 
 de l’hora indicada). 

 L’alumnat  d’Educació  Primària,  que  necessiti  quedar  algun  dia  de  13  a 
 14  h  esperant  la  sortida  dels  seus  germans  que  fan  ESO,  ho  poden  fer 
 abonant un tiquet d’escola matinera. 

 Venda  del  Bono  mensual:  El  bono  mensual  es  cobrarà  a  mes 
 vençut,  la  primera  setmana  del  mes  següent.  Es  pot  abonar 
 cada dia de 8 a 9:15 

 Alumnes  que  fan  ús  esporàdicament  del  servei  de 
 menjador. 
 Els tiquets es vendran cada dia 8 a 9:15 h 
 Ús  demanam  que  preferiblement  compreu  com  a  mínim  un  bloc  de 
 10 tiquets  ja que  no caduquen. 

 Lliurament de tiquets: 

 Els tiquets es lliuraran al tutor respectiu a la classe. 

 12.  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 
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 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. 

 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. 

 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 

 13.  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. 
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 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 
 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 : 

 Accesibles  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,  i  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. 

 Es  treballa  des  de  la  proximitat  i  donant  un  enfocament  més 
 personalitzat. 
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 OFERTA ACTIVITATS IP5-CURS 2022-23. 

 Les  activitats  IP5  per  al  curs  2022/2023  s’han  adaptat  a  les 
 preferències  de  l’alumnat  que  han  pogut  triar  apuntar-se  a  l’activitat 
 que han volgut. 
 Les activitats tendran una durada anual i els grups són mixtes. 
 Hi  haurà  un  monitor  per  aula,  i  dos  en  el  cas  que  es  necessiti  donar 
 suport a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. 

 Les activitats són les següents: 

 EDUCACIÓ INFANTIL: 
 -  Zumba kids 
 -  Lego 
 -  Mooving 
 -  Circ 
 -  Ciència i experimentació 
 -  Cultura, Art i Teatre 

 HORARI: 

 -  Dimecres de 16h a 16:50h 
 -  Dijous de 15h a 16:50h 
 -  Divendres de 15h a 16:50h 

 1r, 2n i 3r D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 
 -  Pensam, montam, construïm 
 -  Dibuix i pintura 
 -  Cuina saludable 
 -  Experiments científics 
 -  Jocs cooperatius 
 -  Teatre musical 

 HORARI: 
 -  Dimecres de 15h a 16:55h 
 -  Dijous de 16h a 16:55h 
 -  Divendres de 15h a 16:55h 
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 4t, 5è i 6è  D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 

 -  Multiesports 
 -  Manualitats 
 -  Noves tecnologies 
 -  Urban dance 
 -  Escalada (Espiral) 
 -  Robòtica 

 HORARI: 

 -  Dilluns de 15h a 16:55h 
 -  Dimarts de 16h a 16.55h 
 -  Divendres de 15h a 16:55h 

 14. Calendari Escolar 

 Data  General centre 

 12  de 
 setembre 

 Inici del les classes. 

 19-21  de 
 setembre 

 Reunions de famílies d’inici de curs 

 11 d’ octubre  Consell escolar (17:30 h). 

 12 d’octubre  Festa de la Hispanitat 

 14 d’octubre  Celebració de Santa Teresa. 

 31 d’octubre  Dia de lliure elecció. 

 19  de 
 novembre 

 Diada família escola. 

 7 desembre  Reunió Consell Escolar (17:30 h) 

 5-6-8 
 Desembre 

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

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

 24  desembre 
 -8 de gener 

 Vacances de Nadal. 

 9 de gener  Inici de les classes. 

 17 gener  Celebració Sant Antoni. 

 20 gener  Festa de Sant Sebastià. 

 23-25 gener  Reunions de famílies de mitjan curs. 

 30 de gener  DENIP 
 Cursa solidària. 

 Febrer-març  Admissions-portes obertes. 

 21 de febrer  Carnaval. 

 22 de febrer  Dimecres de cendra. 

 27 de febrer  Jornada no lectiva de lliure elecció 

 28 febrer  Festa Escolar Unificada 

 1 març  Festa de les Illes Balears 

 Abril-maig  Dia del Llibre/ Certamen literàri. 

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

 6-16 d’abril  Vacances de Pasqua 

 17 abril  Inici classes 

 Abril  Celebració de Pasqua 

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

 23 de juny  Darrer  dia  de  classe.  Horari  de  sortida:13  hores.  No  hi  ha 
 servei de menjador. 
 Festa final de curs 

 28 de juny  Lliurament de notes 

 12 de juliol  Reunió Consell Escolar (19:00 h) 
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 15.  Pla  per  a  l’avaluació,  seguiment  i  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 3 al 6 d’octubre 
 Primera avaluació: de l’1 al 14 de desembre. 
 Segona avaluació: del 14 al 20 de març. 
 Ordinària: del 8 al 20 de juny. 

 16.  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: 

 ●  Canvi  de  les  persianes  de  les  aules  de  4t  i  5è  d’Educació 
 Infantil. 

 ●  S’ha  formigonat  el  passadís  lateral  esquerre  del  pati  d’educació 
 Infantil. 

 ●  Es va reparar la pared exterior del recinte escolar. 
 ●  Es  va  reparar  un  dels  l’aires  condicionats  del  menjador  (que  no 

 funcionava). 
 ●  S’han pintat tots els passadissos del pis d’adalt. 
 ●  S’han comprat materials pel programa VIVIM PLEGATS 

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

 el centre. 
 ●  Es voldria canviar el trespol de davall els jocs del parc infantil. 
 ●  En  la  mesura  del  possible  anar  acondicionant  aules  per  la 

 realitat climatològica dels mesos de més calor. 

 Davant  d’una  necessitat,  que  qualsevol  membre  de  la  Comunitat 
 Educativa hagi pogut veure, s’ha d’emplenar un formulari de registre 
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 de  la  necessitat  per  a  poder  avaluar  i  dur  a  terme  la  seva  resolució. 
 Recursos energètics: 

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

 17.  Documents  institucionals  i  projectes 
 del centre. 

 17.1. 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. 

 17.2 La innovació al centre. 

 OBJECTIUS ESPECÍFICS PER AL CURS 

 A.  Normalitzar  l’aprenentatge  basat  en  SA  situacions 
 d’aprenentatge.  a  tot  el  col·legi  i  millorar  la  programació  i 
 avaluació. 

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

 C.  Continuar amb el pla de digitalització de les TIC A LES TAC 
 D.  Continuar  utilitzant  les  pràctiques  restauratives  i  els  cercles  de 

 diàleg. 

 17.3 Pla de convivència. Concreció anual 

 La  societat  canviant  fa  que  ens  hagin  d’anar  enfrontant  a  nous  reptes 
 que  moltes  vegades  són  punt  originaris  de  conflictes.  L'acceptació  de 
 la  diversitat  social,  cultural  i  de  gènere  és  un  camí  que  s’ha  de 
 continuar  treballant  per  poder  fer-lo  realitat.  Per  altra  banda,  l’ús  de 
 les  noves  tecnologies  ja  estès  dins  la  quotidianitat  i  amb  una 
 introducció  temprana  en  un  moment  en  el  que  els  nostres  infants 
 encara  no  estan  preparats,  és  un  altre  tema  que  hem  d’abordar  com 
 agents responsables. 
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 Objectiu:  potenciar  el  valor  de  la  tolerància  i  el  respecte  davant  les 
 diferències culturals, socials i de gènere. 

 ●  Indicadors d’assoliment: 
 ○  Anàlisi de les diferents accions previstes. 
 ○  Qüestionaris  de  convivència  dirigit  al  membres  de  la 

 comunitat educativa. (Final primer  i segon trimestre) 

 Objectiu:  revisar  les  normes  de  convivència  que  són  necessàries  per 
 poder treballar dins un clima de respecte i confiança. 

 Indicadors d’assoliment: 
 Enquesta convivència final de curs alumnat, professorat. 

 Objectiu:  dotar  els  infants  de  recursos  per  poder  actuar  de  forma 
 crítica davant les xarxes socials. 

 Indicadors d’assoliment: 
 Enquesta  de  coneixements  als  respecte  a  la  formació  rebuda  a  les 
 diferents xerrades. 

 ACCIONS  RESPONSABLES  A QUI VA 
 ADREÇAT? 

 DATA 

 Elaboració  del  carnet 
 per punts. 

 Comissió  Alumnat 
 ESO 

 Primer 
 trimestre 

 Xerrada:  Trencar  els 
 mites  que  justifiquen 
 les  violències  en  la 
 parella”. 

 Orientadora 
 PalmaEduca 

 Alumnat 
 4t d’ESO 

 Primer 
 trimestre 

 Xerrada:  Riscos 
 d’internet. 

 Comissió 
 Policia Nacional 

 Alumnat 
 2n d’ESO 

 Primer 
 trimestre 

 Xerrada: 
 Assetjament/Ciberasset 
 jament”. 

 Comissió 
 Policia Nacional 

 Alumnat 
 1r d’ESO 

 Primer 
 trimestre 

 Taller Ciberexpert  Comissió 
 Policia Nacional 

 Alumnat 
 6è EP 

 Primer 
 trimestre 

 Prevenció  Assetjament 
 escolar. 

 Comissió  Alumnat 
 Primària 

 Tot el curs 

 Xerrada  preventiva 
 sobre  el  consum  de 
 drogues. 

 Comissió  3r d’ESO  Segon 
 trimestre 

 Realitzar  una  enquesta 
 per  avaluar  la 
 convivència  en  el 
 centre. 

 Comissió  Pares/Profes 
 sors 

 Tercer 
 trimestre 
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 L’equip de persones que animen el projecte: 
 Antònia Servera, Llucia Fiol, Inès Munar. 

 Coordinadora:  Cristina López Galindo 

 17.4. Projecte lingüístic 

 17.4.1. 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 

 1r d’EP  17  4  2+2 

 2n d’EP  17.5  3.5  2+2 

 3r d’EP  17.5  3.5  3+1 

 4t d’EP  17.5  3.5  3+1 

 5è d’EP  17.5  3.5  3+1 

 6è d’EP  18  3  3+1 

 1r d’ESO  21  3  3+1 

 2n d’ESO  22  3  3+1 

 3r d’ESO  20  3  3+1 

 4t d’ESO  20  4  3+1 
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 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 

 1r d’EP  Educació  física 
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 2n d’EP  Educació física 

 3r d’EP  Educació artística (música) 

 4t d’EP  Educació artística(música) 

 5è d’EP  Educació artística (plàstica) 

 6è d’EP  Educació artística (plàstica) 

 1r d’ESO  Cooperació i atenció a la comunitat 

 2n d’ESO  Educació Física 

 3r d’ESO  Biologia i Geologia 

 4t d’ESO  Biologia i Geologia 
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 17.4.2.  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 
 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 
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 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 
 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  competència  oral  per  a  poc  a  poc  anar  introduint  la 
 competència escrita. 
 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, multicultural i global. 
 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. 
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 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  d’aprenentatge  per  tal  de  mobilitzar  els  sabers  bàsics,  en 
 la competència oral, la qual s’utilitza de forma transversal. 

 D’educació  infantil  (4  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  model 
 s’imparteix  durant  aquest  curs  escolar  a  partir  de  5è  d’Educació 
 Infantil i a tots els cursos fins a 4t d’ESO. 

 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 
 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 i Antònia Servera. 
 Coordina: Toni Martín. 

 Objectius d’AMCO pel curs 2022-23: 

 -  Consolidar i sistematitzar l’escriptura creativa (creative writing) 
 durant els diferents estadis de les sessions de l’àrea. 

 -  Seguir incidint en la part competencial dels aprenentatges 
 durant tota la sessió però especialment durant els daily 
 routines. 
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 Cada  curs,  des  de  1r  d’educació  primària,  té  una  assignatura  en 
 llengua  anglesa.  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  basada  en  les  intel·ligències  múltiples  a 
 través de situacions d’aprenentatge i el treball cooperatiu. 
 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  una  hora  de 
 desdoblament a 1r, 2n i 3r i a 4t d’ESO a totes les hores. 

 Programa EOIES 

 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. 

 18. Projectes específics del Centre 

 18.1. 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  més,  donam  molta  importància  a  la  competència  espiritual  que  és 
 la capacitat de descobrir la dimensió més profunda de l’ésser humà, 
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 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.  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.... 

 A  través  del  lema  d’enguany  “T´acompany?”,  comú  a  tots  els  centres 
 de  la  Institució  Teresiana,  volem  crear  ambients  d’humanisme, 
 espais  i  actituds  que  possibilitin  acompanyar  i  deixar-nos  acompanyar 
 a l’estil d´Emaús. 

 Objectius curs 2022/23: 

 ●  Reforçar  el  nostre  estil  de  ser  escola  que  acompanya  i  educadors 
 acompanyants. 

 ●  Afavorir  els  temps,  els  espais  i  les  actituds  que  ens  permetin  acollir 
 la vida acompanyant la vida. 

 ●  Continuar  treballant  la  Interioritat  a  través  del  projecte 
 EnraizARTE comú a tots els centres de la Institució Teresiana. 

 ●  Continuar amb les accions socials transformadores i de voluntariat. 
 ●  Continuar  amb  la  metodologia  de  Godly  play  a  l´etapa  d´Educació 

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

 Indicador d’assoliment: 
 ●  Recull  de  petites  reflexions  al  final  de  cada  dinàmica  i  vivència  al 

 llarg del curs. 
 ●  Les  nostres  petjades  a  les  diferents  celebracions,  diades  o 

 mitjançant les oracions del Bon Dia. 
 ●  La realització de sessions proposades des del projecte enRaizarte 
 ●  Recollida  de  roba  i  aliments,  col·laboració  amb  diferents 

 institucions. 
 ●  Participació i recaptació de fons en el projecte social d’InterRed. 
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 Accions: 

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

 RESPONSABLES  A QUI VA 
 ADREÇAT? 

 DATA 

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

 Tot 
 l’alumnat 

 13 Octubre 

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

 Tot 
 l’alumnat 

 Tot el curs 

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

 Tot 
 l’alumnat 

 +Tot el curs 

 Comissió  de 
 Pastoral 

 Tota  la 
 comunitat 
 educativa. 

 4 de maig 

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

 Tota  la 
 comunitat 
 educativa. 

 Nadal:desem 
 bre 
 Pasqua:Abril. 

 Grup 
 d’animadors 
 d’ACIT. 

 Monitors  i  i 
 antics 
 alumnes. 

 Tot el curs. 

 Equip  de 
 pastoral 

 A  tota  la 
 comunitat 
 educativa 

 Tot el curs. 

 Comissió 
 Pastoral i tutors. 

 Alumnat  de 
 totes  les 
 etapes 

 Al  llarg  del 
 curs. 
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 ●  Col·laborar en un projecte social a través d’InteRed. 

 ACCIONS  RESPONSABL 
 ES 

 A  QUI  VA 
 ADREÇAT? 

 DATA 

 Col·laborar  amb 
 InterRed 

 Tota  la 
 comunitat 
 educativa 

 A  tot 
 l’alumnat. 

 Tot el curs 

 ●  Continuar  amb  accions  socials,  transformadores  i  de 
 voluntariat. 

 ACCIONS  RESPONSABLES  A QUI VA 
 ADREÇAT? 

 DATA 

 Punt de recollida 
 solidària 

 Comissió  de 
 Pastoral 

 Tota  la 
 comunitat 
 educativa 

 Primer 
 trimestre 

 Col·laborar amb 
 diferents institucions 
 com Els solidaris de 
 Montission i la 
 parròquia Mare de 
 Déu de Montserrat. 

 Comissió  de 
 Pastoral 

 Tota  la 
 comunitat 
 educativa 

 Durant  tot 
 l’any. 

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

 Coordinadora: Marga Gelabert 

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

 Objectius curs 2 
 022/23: 
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 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. 

 ACCIONS  RESPONSABLES  A QUI VA 
 ADREÇAT? 

 DATA 

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

 Comissió  i 
 professorat 

 A  tota  la 
 Comunitat 
 Educativa 

 Durant 
 tot  el 
 curs 

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

 per setmana. 
 -  La  plana  web  està  actualitzada  amb  tota  la  informació 

 necessària (documentació, informacions varies…). 

 Objectiu  2:  estar  connectats  al  “Plan  de  Comunicación  de  la  Red  de 
 centros de la Institución Teresiana”. 

 ACCIONS  RESPONSABLES  A QUI VA 
 ADREÇAT? 

 DATA 

 Assistir  a  les  reunions 
 de la Red de Centros. 

 Comissió  Comissió  i  la 
 IT 

 Durant 
 tot  el 
 curs 

 Establir  comunicació 
 mitjançant  les  xarxes 
 amb  la  resta  de 
 centres de la IT 

 Comissió  Comissió  i  la 
 resta  dels 
 centres  de  la 
 IT 

 Durant 
 tot  el 
 curs 

 Indicadors d’assoliment: 

 -  S’ha  publicat  un  promig  de  tres  o  més  publicacions  a  Instagram 
 per setmana. 

 -  S’ha participat a les reunions convocades per la IT. 
 -  S’han  realitzat  les  publicacions  de  manera  conjunta  amb  la 

 resta de centres de la IT. 

 Objectiu  3:  Gestionar  les  publicacions  que  es  realitzin  per  part  del 
 professorat. 
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 ACCIONS  RESPONSABLES  A QUI VA 
 ADREÇAT? 

 DATA 

 Establir  un  calendari  de 
 publicacions  per 
 cursos. 

 Comissió  i 
 professorat 

 Professorat  Durant 
 tot  el 
 curs 

 Gestionar  les 
 publicacions 
 realitzades  pel 
 professorat 

 Comissió  Professorat  Durant 
 tot  el 
 curs 

 Oferir  al  professorat  un 
 banc d’images. 

 Comissió  Professorat  Durant 
 tot  el 
 curs 

 Realitzar  un  document 
 amb  les  normes  a 
 seguir  per  les 
 publicacions 

 Comissió  Professorat  1r 
 Trimestre 

 Indicadors d’assoliment: 
 -  S’ha dut a terme el calendari de publicacions per cursos. 
 -  Les  publicacions  segueixen  l‘estil  marcat  per  la  IT  i  per  la 

 comissió. 
 -  El professorat ha fet ús del banc d’imatges. 

 L’ equip de persones que animen el projecte: 

 Mª Inés Munar Fuster, Clara de la Torre Fernández. 

 Coordinadora:  Clara de la Torre 

 19.3. Comissió de Salut. 

 Objectiu curs 2022/23: 

 Objectiu  1:  Propiciar  activitats  d’alimentació  saludable,  activitat 
 física  i  descans,  benestar  i  salut  emocional,  vida  saludable,  seguretat 
 i prevenció de riscos. 

 Accions  : 
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 ACCIONS  RESPONSABLES  A QUI VA 
 ADREÇAT? 

 DATA 

 Realitzar la cursa 
 solidària el dia de 
 Pedro Poveda. 

 Comissió salut. 
 Equip docent. 

 Tota la 
 comunitat 
 educativa 

 30 gener 

 Promoure 
 alimentació 
 saludable 
 mitjançant 
 “Fruits&Nuts” 

 Comissió salut. 
 Equip docent. 

 Infantil i 
 primària 

 Durant tot el 
 curs 

 Fomentar 
 dinàmiques i 
 rutines d’activació 
 neuronal 
 mitjançant 
 l’activitat física. 

 Comissió salut. 
 Equip docent. 

 Tota la 
 comunitat 
 educativa 

 Durant tot el 
 curs 

 Incentivar el 
 berenar saludable 
 amb accions 
 concretes a l’aula 

 Comissió salut. 
 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. 
 Equip docent. 
 D.O 
 Especialistes 
 externs. 

 5è de 
 primària, 6è 
 de primària, 
 ESO. 

 Durant tot el 
 curs 

 Incloure el 

 “Berenar 
 democràtic” a 1r 
 de primària. 

 Comissió salut. 

 Tutores d’infantil 
 i 1r de primària. 

 Infantil i 1r 

 primària. 

 Durant tot el 

 curs. 

 Fomentar accions 
 per formar a 
 l’alumnat per 
 tenir una bona 
 cura de la salut 
 mental. 

 Comissió salut. 
 D.O. 
 Especialistes 
 externs 

 A tot 
 l’alumnat. 

 A determinar. 
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 Indicador d’assoliment  : 

 -  Valoració  per  part  de  l’alumnat  i  dels/les  mestres  de  les 
 experiències  realitzades  i  tallers  durant  el  curs,  mitjançant 
 formularis  google  per  tenir  en  compte  les  opinions  i 
 aprenentatge de l’alumnat i professorat. 

 -  Memòria final del curs. 

 L’ equip de persones que animen el projecte: 

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

 Coordinadora:  Cristina Mesquida. 

 18.4. Projecte/ Comissió TIC/TAC 

 Objectius curs 2021/22: 

 Objectiu 1:  Continuar formant al professorat, alumnat  i famílies. 
 Objectiu  2:  Ampliar  i  donar  a  conèixer,  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:  Reformulació  del  Pla  Digital  de  Centre,  amb  especial 
 èmfasi en el curriculum cívic digital. 

 Indicador d’assoliment: 

 ●  Formacions en línia per alumnes, professors i famílies. 
 ●  Reconeixement  a  la  memòria  per  part  del  claustre  del  sites  de 

 la comissió 
 ●  Quantificar els casos de possible mal ús de les xarxes socials. 
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 ●  Creació del pla digital de centre amb la nova normativa 

 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  Durant  el 
 curs escolar 

 Donar  a  conèixer  el 
 sites  de  la  comissió 
 TIC/TAC  a  la 
 comunitat educativa 

 Comissió TAC  Comunitat 
 educativa 

 Octubre 

 Reformulació  del  pla 
 Digital de centre. 

 Comissió TAC  Comunitat 
 Educativa 

 Al  llarg  del 
 curs. 

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

 Coordinadors:  Jonatan Miguel i Fabio Saz. 

 18.5. Projecte ART i HORT 

 Objectius curs 2022-23: 

 Objectiu  1:  Plantejar  alguna  Situació  d’Aprenentatge  relacionada 
 amb  el  projecte  d’ART  i  HORT  (especialment  referent  a 
 l'ecoalfabetització i a la proposta d’hort). 

 Objectiu  2:  Conèixer,  estimar  i  actuar  a  l’entorn,  a  través  de  les 
 sortides didàctiques. 

 Objectiu  3:  Facilitar  eines  per  a  l’observació  i  comunicació  dels 
 canvis en els cicles estacionals. 
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 Accions: 
 Objectiu  1:  Plantejar  alguna  Situació  d’Aprenentatge  relacionat  amb 
 el  projecte  d’ART  i  HORT  (especialment  referent  a  l’ecoalfabetizació  i 
 a la proposta d’hort.) 

 ACCIONS  RESPONSABLES  A  QUI  VA 
 ADREÇAT?  DATA 

 Donar  a  conèixer  els 
 nostres  principis 
 d’ecoalfabetització. 

 Comissió  Comunitat 
 educativa  1r trimestre 

 Vincular  l’hort  al 
 currículum  LOMLOE  a 
 través  de  Situacions 
 d’Aprenentatge. 

 Comissió  i 
 professors  Alumnat  Tot el curs 

 Col·laborar  amb  un  grup 
 ocupacional  de 
 l’associació ESMENT 

 Comissió  Alumnat  Tot el curs 

 Indicadors d’assoliment: 
 -  S’han  escrit  situacions  d’aprenentatge  vinculades  amb  el 

 projecte de l’hort? 
 -  S’han  fet  intervencions  amb  el  professorat,  famílies  i  alumnat 

 per a donar a conèixer l’ecoalfabetització? 
 -  La col·laboració amb ESMENT ha estat positiva? 

 Objectiu  2:  Conèixer,  estimar  i  actuar  a  l’entorn,  a  través  de  les 
 sortides didàctiques. 

 ACCIONS  RESPONSABLES  A  QUI  VA 
 ADREÇAT?  DATA 

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

 Comissió  i 
 professors 

 Professorat  i 
 alumnat 

 1r 
 trimestre 

 Aprofitar  les  sortides  per 
 conèixer l’entorn. 

 Comissió  i 
 professors  Alumnat  Tot  el 

 curs 
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 Indicadors d’assoliment: 
 -  S’ha dut a terme una activitat de neteja de platges. 
 -  S’ha  aprofitat  la  sortida  per  a  conèixer  l’entorn  des  d’un  treball 

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

 Objectiu  3  :  Facilitar  eines  per  a  l’observació  i  comunicació  dels 
 canvis en els cicles estacionals. 

 ACCIONS  RESPONSABLES  A  QUI  VA 
 ADREÇAT?  DATA 

 Oferir  eines  d’observació  i 
 comunicació 

 Comissió  i 
 professorat  Alumnat  Tot el curs 

 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 

 18.6. Projecte Normalització Lingüística 

 Objectius curs 2022/2023 

 Objectiu  1.  Donar  a  conèixer  el  que  es  fa  a  l’escola,  a  la  Comunitat 
 Educativa i a l’exterior, a través de la revista escolar. 

 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 

 62 



 Indicadors d’assoliment: 
 -  S’han publicat dos números de la revista 

 Objectiu  2.  Fomentar  la  cultura  i  la  llengua  pròpies  impulsant 
 especialment el gust per la lectura i l’escriptura. 

 ACCIONS  RESPONSABLES  A  QUI  VA 
 ADREÇAT? 

 DATA 

 Coordinar  les 
 diferents  activitats 
 del  Dia  del  Llibre  i 
 organitzar  el 
 Certamen  Rosalia 
 Conde. 

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

 20  i  21 
 d’abril 

 Dinamitzar  l’ambient 
 lingüístic  amb 
 activitats  a  la 
 biblioteca. 

 -  continuar  amb 
 el  Personatge 
 misteriós. 

 -  impulsar 
 activitats 
 literàries  de 
 manera 
 sistematitzada 
 i  per  a  tots  els 
 cursos  a  la 
 biblioteca. 

 Comissió 
 Equip docent 

 Totes  les 
 etapes 

 Durant  tot 
 el curs 

 Indicadors d’assoliment: 
 -  S’ha celebrat el Certamen Literari i el Dia del Llibre 
 -  S’ha  duit  a  terme  una  activitat  de  dinamització  literària  a  la 

 biblioteca per curs 
 -  S’ha continuat amb l’activitat del personatge misteriós 

 Objectiu  3.  Vetllar  pel  compliment  del  nostre  Projecte  Lingüístic  de 
 Centre (PLC). 
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 Accions: 

 ACCIONS  RESPONSABLES  A  QUI  VA 
 ADREÇAT? 

 DATA 

 Donar  avís  davant  un 
 incompliment 
 mantingut  del 
 Projecte  lingüístic  i 
 dur-ne un registre 

 Equip  Directiu  i 
 Comissió 

 A  tota  la 
 Comunitat 
 Educativa 

 Indicadors d’assoliment: 
 -  Comptabilitzar les intervencions de la Comissió 

 L’equip de persones que animen el projecte: 
 Mª del Mar Bibiloni Coll, Coloma Fuster Rechach, Laura Loshuertos. 

 Coordinadora: Maria del Mar Bibiloni Coll. 

 Annexe 1 

 PROGRAMA D’ACTUACIÓ DEL SERVEI D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA,  SOCIAL 
 I PROFESSIONAL 

 CENTRE EDUCATIU: CC Pedro Poveda 

 CODI DE CENTRE: 07003341  LÍNIES PER CURS ESCOLAR: 13 

 TELÈFON: 971474096 

 TOTAL ALUMNAT DEL CENTRE:  ALUMNAT NESE: 49 

 MEMBRES EQUIP DIRECTIU: 3 

 INSPECTOR/A ASSIGNAT/DA: Maria Asunción Sempere Campello. 

 ORIENTACIÓ: Cris�na López Galindo 

 Dies d’atenció: 3 

 PTSC: Susana Boned 

 Dies d’atenció: 
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 PROGRAMA A DESENVOLUPAR 

 TÍTOL: Ens fem entendre! 

 JUSTIFICACIÓ 

 En  els  darrer  anys  hem  pogut  observar  dificultats  importants  en  la  comunicació  oral  dels  nostres 
 alumnes  i  per  això  que  consideram  necessari  que  els  alumnes  reforcin  l’expressió  i  la 
 comprensió  oral.  Volem  formar  persones  que  sàpiguen  expressar-se  amb  eloqüència  i  claredat 
 fent un ús apropiat de vocabulari adequat a cada etapa del desenvolupament. 

 És  important  que  l’alumnat  conegui  les  normes  que  regeixen  el  discurs  oral  perquè  puguin 
 expressar-se  de  forma  correcte  i  sàpiguen  adaptar-se  als  diferents  gèneres  orals  i  a  cada 
 contexte. 

 Saber  expressar-se  de  forma  adequada  no  només  és  important  dins  la  vida  acadèmica  de  les 
 persones  sinó  que  ajuda  a  potenciar  l'autoes�ma  i  la  confiança  en  un  mateix  i  es  fa  extensiu  a 
 totes les àrees de la persona on es mou. 

 OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS 

 Aspectes lingüís�cs; 

 -  Conèixer i emprar recursos comunica�us adequats al context. 
 -  Valorar la necessitat d’expressar-se de forma correcta. 
 -  Treballar el monòleg com a gènere oral a través de l’exposició. 
 -  Millorar la fluïdesa verbal. 
 -  Recrear situacions reals per afavorir el lèxic i la intenció comunica�va. 
 -  U�litzar el to de veu i ritme adequat. 

 Aspectes no lingüís�cs; 

 -  Reforçar la confiança en un mateix. 
 -  Ajudar en la pèrdua de la por de xerrar en públic. 

 DESTINATARIS 

 Alumnat d’Educació Primària. 

 ACTUACIONS 

 Es  presentaran  un  grapat  d’ac�vitats  de  forma  sistemà�ca  que  el  tutor  juntament  amb  el  PT/AL 
 aniran  treballant  i  posant  en  pràc�ca  amb  l’alumnat  de  forma  periòdica.  Cada  trimestre  es 
 treballarà  una  sèrie  de  temes  concrets  que  l’alumnat  haurà  d’anar  reforçant.  (Presentació  d’un 
 mateix,  presentació  d’una  tercera  persona,  expressió  d’un  text  instruc�u,  fer  una  descripció 
 d’un  paisatge,  fer  la  descripció  d’un  animal,  explicació  d’un  tema  d’interès  especial  per  part  de 
 l’alumne,  realitzar  rols  de  situacions  reals  i  diferents  per  observar  el  lèxic,  la  intenció 
 comunica�va…) 
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 S’aniran  treballant  en  relació  a  un  guió  de  feina  prèviament  elaborat  on  quedaràn  refelc�t  quin 
 aspectes són els que s’han de reforçar. 

 TEMPORALITZACIÓ: des de novembre fins maig. 

 RECURSOS 

 Materials d’elaboració pròpia 

 Jocs de vocabulari 

 Làmines de descripció 

 INDICADORS D’AVALUACIÓ 

 Rúbrica d’avaluació 

 Observació sistemà�ca 

 Anàlisis de les produccions orals dels alumnes. 
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