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ALGUNES CONSIDERACIONS PRÈVIES PER TAL D’INTERPRETAR AQUESTA MEMÒRIA
Entenem per avaluació de rendiment aquella avaluació que s’obté amb dades objectives.
Entenem per avaluació de percepció aquella avaluació que s’obté amb dades subjectives.
EI= Educació Infantil

EP= Educació Primària

ES= Educació Secundària

El percentatge de participació a les avaluacions de percepció per part del professorat ha estat: 72%
L’avaluació de percepció de l’alumnat la realitzen el 3r cicle de Primària i Secundària.
El percentatge de participació a les avaluacions de percepció per part de l’alumnat ha estat: 96%
El percentatge de participació a les avaluacions de percepció per part de les famílies ha estat:
33%
El percentatge de participació a les avaluacions de percepció per part del PAS ha estat:67%
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AVALUACIÓ ACCIÓ ACADÈMICA
RENDIMENT ACADÈMIC DE L’ALUMNAT: AVALUACIÓ FINAL
INFANTIL
Percentatge (%) d’alumnes d’EDUCACIÓ INFANTIL que promocionen d’etapa sense cap mesura
significativa de suport

94
ANÀLISI I PROPOSTES DE MILLORA D’INFANTIL
Dins de aquest grup d’alumnes ens trobem amb diferents nivells de suport: hi ha un grup amb necessitats
educatives especials (tres xiquets amb dictamen mèdic), altre amb un seguiment de logopèdia i un altre amb
problemes conductuals i d’aprenentatge. Cal mencionar el cas d’un xiquet amb deficiència visual i motora i un
alguns amb hiperactivitat i dèficit d’atenció.
PROPOSTA DE MILLORA: Continuar amb el seguiment i recolzament d’aquestos xiquets.

PRIMÀRIA
Percentatge (%) d’alumnes per AULA que aconsegueixen superar tots els objectius mínims
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VALOR CONFORME: 2n cicle d’ infantil i 1r cicle de primària: 90 %
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ANÀLISI I PROPOSTES DE MILLORA DEL PRIMER CICLE DE PRIMÀRIA
PRIMER CICLE

Quasi tots els alumnes han assolit els mínims establerts als currículum, la majoria amb facilitat.
Hi ha tres alumnes que no han superat els objectius en algunes matèries, per la qual cosa han de tindre reforç
en tercer de Primària.
Un altre grup d’alumnes, també hauran de reforçar la comprensió i el càlcul.
Els alumnes que promocionen amb totes les assignatures aprovades és del 93%.
Hi ha dos alumnes que romandran un any més al cicle : un d’ells per ser alumne de nova incorporació i no
dominar l’ idioma i un altre per tindre dificultats d’aprenentatge. TOÑI
S’intentarà utilitzar els mitjans tecnològics que hi hagen a l’aula. També s’intentarà reforçar el Pla lector.
SEGON CICLE

Pel que fa al grup de 4tA de primària podem dir que els resultats en línies generals són satisfactoris.
Els alumnes que presentaven diferents necessitats durant el primer i segon trimestre van millorant en línia
ascendent. El 88% dels alumnes han aprovat totes les assignatures. S’ha aplicat una ACI durant el curs i una
alumna romandrà un any més a 4t curs de primària. Els alumnes que han presentat dificultats porten un
treball específic de cara a l’estiu.
A 4tB el 77% de l’alumnat ha superat totes les àrees del currículum. Dos alumnes han treballat amb ACIS. Tres
alumnes no superen la majoria d’àrees instrumentals i dos d’ells no promocionen. Tot l’alumnat que ha
presentat problemes d’aprenentatge ha participat d’algun programa de reforç i la comunicació amb les
famílies ha estat contínua. Dos alumnes no promocionen.
TERCER CICLE

En el tercer cicle, el rendiment acadèmic ha estat satisfactori amb un 83,3% d, alumnes amb totes les àrees
aprovades. No obstant això, concretem:
6é: Aquest percentatge s’eleva fins el 92%.
5é: Els resultats són més baixos 75,5%.
Aquesta diferència es deguda als hàbits de treball inadequats que presenten els alumnes de 5é junt a
problemes conductuals que han repercutit en el desenvolupament de la programació així com de les tasques.
Al llarg del curs s´han pres mesures educatives orientades a reconduir aquesta situació.
Continuarem dos contractes programa per al proper curs . Un d’habilitats socials i un altre d´anglés.
Sol·licitem un aula de convivència per al tercer cicle de primària. Per a aquells alumnes que presenten
conductes disruptives a l’aula.
Les valoracions dels alumnes amb ACIS estan en els documents personals dels alumnes.
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SECUNDÀRIA ORDINÀRIA JUNY

2013-14

VALOR CONFORME:
1r E.S.O.: 65 %
3r E.S.O.: 70 %

2n E.S.O.: 65%
4t E.S.O.: 70%

ANÀLISI I PROPOSTES DE MILLORA A SECUNDÀRIA

DEPARTAMENT DE LLENGÜES
Al començament d’aquest curs, és realitzaren les programacions de totes les llengües que s’imparteixen en
aquest centre i foren lliurades a la cap del departament. Quedaren arxivades en una carpeta, per a poder
comprovar al finalitzar cada avaluació si s’havia complit tot el que en elles estava.
Per això, al acabar cada sessió d’avaluació, cada professor ha omplit com ha anat la seua matèria durant el
trimestre: si ha tingut temps de donar tot el que estava programat, si ha tingut alguna dificultat, a qué ha sigut
deguda la dificultat, com l’ha resolt, etc. És a dir a donat explicacions de tot el que ha fet.
Com que en cada avaluació hi ha uns VALORS (en percentatges) al que es deu arribar, si no s’ha arribat en
alguna matèria, el professor/a explica el motiu en els full trimestral. Allí es pot veure la progressió que hi ha
hagut, ja que en la primera avaluació els resultats de moltes assignatures no arribava al nivell esperat; per això
cada professor/a comença a aplicar les seues propostes de millora i es pogué aconseguir que els alumnes
recuperaren els exàmens que havien suspès.
Com es pot veure a la graella anterior, en totes les matèries d’aquest departament s’ha arribat al valor del
70%, i inclús en algunes s’ha superat, arribant al 100%. Sols en CASTELLÀ de 3r B el valor ha sigut inferior
(59,09). Per eixe motiu, la professora ha explicar a l’acta del departament de l’avaluació final de juny el
següent:
CASTELLÀ 3r B:
Aquest grup no ha superat el 70% per la quantitat d’ alumnes que necessiten refermar el temps d’ estudi,
millorar les habilitats d’aprenentatge i conscienciar-se de la seua formació integral. A més a més, es fa constar
la presència d’ una alumna absentista.

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES
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En la matèria de física i química de 3r B ens ha saltat l’indicador, hi ha un sector de la classe que no mostra
cap interés en l’estudi. Tenen una alta desmotivació de cara al treball diari. En les actes trimestrals ho hem
anant reflectint durant l’any. Des de la tutora que s’ha reunit amb les famílies i amb la intervenció del
departament d’orientació, hem intentat inculcar-los entre tots una actitud positiva de cara al treball, sense
massa èxit.
Volem destacar que haver portat a cap les recuperacions progressives durant l’últim trimestre, tant en horari
lectiu com fora de l’horari lectiu ha fet que alumnes que en principi pareixien descartats a aprovar el curs
s’hagen pogut enganxar de nou. Aquest és un plantejament que valorem molt possitivament i pretenem
dissenyar-lo correctament a principi de curs.
Aix´´í mateix volem destacar el contingut desenvolupat als contractes programa depenents del departament
ha dotat de d’eines per a poder millorar les possibilitats de portar endavant el curs als alumnes implicats.
Ens sembla que les jornades de re`pàs dissenyades per a ajudar als alumnes que han d’acudir a la
convocatòria extraordinària de juliol ha fet que els alumnes acudisquen a les recuperacions amb una major
preparació. Volem ressenyar que cap alumne de 3r B ha acudit a aquestes classes voluntàries de física i
química.
En general, valorem atament positiu el reforç a l’aula portat a terme per totes les matèries del departament així
com els grups de suport.
Volem destacar que els nous materials de naturals han augmentat la motivació dels alumnes.
Des de





música estem molt satisfets dels resultats aconseguits i per al curs vinent pretenem
Continuar amb les actuacions musicals en públic, ja que motiven en gran mesura als alumnes.
Fomentar el treball en grup.
Fer concursos d’audició amb el fi de potenciar l’interés.
Usar les noves tecnologies en la classe per escoltar i comparar diferents versions musicals.

DEPARTAMENT HUMANÍSTIC
A nivell general els resultats han sigut positius. Caldria fer menció al grup B de 2n i 3r on hem tingut
problemes de tipus conductual, d´ absentisme i de motivació malgrat que hem aplicat nombrosos reforços i
possibilitats de recuperar l’assignatura.

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA
Els resultats finals en l’àrea d'educació física han estat en general satisfactoris.
Cabria assenyalar com a resultat més baix els grups de 1r A-B i 2n A a conseqüència que hi ha diverses
alumnes desmotivades cap a tot tipus d'esforç i superació.
La resta de grups ha obtingut resultats satisfactoris i dins de paràmetres raonables

Pàgina 7 de 44

Col·legi “LA MILAGROSA”. Cullera

MEMÒRIA 2013-2014

AVALUACIÓ FINAL SECUNDÀRIA EXTRAORDINÀRIA JULIOL 2013-14

Aquest és el primer que s’ha fet l’avaluació extraordinària al mes de juliol, concretament el 7 i el 8.
Al sí del claustre de secundària decidírem donar classes de repàs als alumnes que es presentaven.
Cal dir que els alumnes que han aprofitat aquestes classes extraordinàries totalment voluntàries han
tingut bons resultats a les proves. Pensem que aquestes classes les devem protocolaritzar tots els
cursos. En la graella mostrem el nombre d’alumnes que es presentaven a aquestes proves, el
nombre d’aprovats i el nombre de no presentats.

Pàgina 8 de 44

Col·legi “LA MILAGROSA”. Cullera

MEMÒRIA 2013-2014

PROGRAMACIONS D’AULA: avaluació de rendiment
Percentatge(%) de programacions d’aula avaluades a les actes trimestrals d’avaluació.
(valor conforme: 90 %)

EQUIPS DOCENTS

TOTALS

1r d’infantil

100

1r cicle de primària

100

Dpt. de llengües

100

EI

EP

ES

Centre

2n d’infantil

100

2n cicle de primària

100

Dpt. ciències

100

100

100

100

100

3r d’infantil

100

3r cicle de primària

100

Dpt. humanístic

100

Dpt. ed. física

100

DEPURACIÓ DE LES PRINCIPALS VALORACIONS I PROPOSTES DE MILLORA ESTRETES DE LA
SECCIÓ DE PROGRAMACIONS D’AULA DE LES ACTES TRIMESTRALS D’AVALUACIÓ
INFANTIL:

Enguany 1r d’Infantil ha començat a treballar amb un nou mètode: Intel·ligències Múltiples.
Hem adequat la programació a aquest mètode amb la plantilla comuna a tot el centre i el proper curs ho faran
2n i 3r.
PRIMER CICLE PRIMÀRIA

A 1r el pròxim curs les programacions s’adequaran a LOMQE.
SEGON CICLE DE PRIMÀRIA

A 3r el pròxim curs les programacions s’adequaran a LOMQE.
A 4t el pròxim curs es pretén continuar treballant amb el mateix plantejament UDI però ara potenciant d’una
manera decidida les noves tecnologies iniciant un programa “Ipad a l’escola” que permetrà un aprenentatge
més interactiu, fomentarà l’autonomia de treball i respectarà els diferents ritmes d’aprenentatge, sense
perdre les propostes de treball cooperatiu i l’aprenentatge servei.
TERCER CICLE DE PRIMÀRIA

En general estem satisfets en els resultats obtinguts aquest curs.
En cinqué adaptarem les programacions a la LOMQE.
Seguirem millorant el treball en UDIs i intentarem fer activitats més variades per a adaptar-les als nivells i
ritmes d´ aprenentatge de la classe.
Intentar treballar les UDIs i no repetir-les en diferents nivells i diferents cicles, graduant el nivell de dificultat.

ESO: DEPARTAMENT DE LLENGÜES:
Al llarg del curs aquestes són les PROPOSTES DE MILLORA que figuren en les actes trimestrals.
Especifiquem quan són propostes de final de curs:
LLATÍ:
 Continuar treballant per motivar els alumnes cap a l’aprenentatge de la matèria.
 Incorporar els recursos audiovisuals per tal de motivar més els alumnes.
CASTELLÀ:
 Continuar treballant per motivar els alumnes cap a l’aprenentatge de la matèria.
 Continuar treballant per a que seguixquen el ritme adequat.
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Continuar treballant per aconseguir els objectius previstos i la temporalització programada.
Així mateix, continuar intentant motivar-los per a quela seua atenció siga óptima.
Continuar treballant per motivar els alumnes cap a l’aprenentatge de la matèria, i a més a
més fer-los vore la importància de la responsabilitat de cara al 3r trimestre en el treball de
la matèria.
PROPOSTA FI DE CURS: Incorporar els recursos audiovisuals per tal de motivar més els
alumnes. Treballar més l’expressió oral.

ANGLÉS: :
 Intentar que el grup es motive i que no es deixen portar per aquelles persones que no tenen
ganes de treballar i que tenen mal comportament.
 Seguir treballant a bon ritme.
 Motivar als alumnes perquè seguixquen les classes amb interès.
 Motivar-los per que es porten bé i que es puga seguir el ritme adequat.
 Motivar els alumnes per aconseguir els resultats desitjats.
 Motivar els alumnes per a que no es deixen influenciar i que demostren més interès per
l’aprenentatge
 Continuar a bon ritme i fomentar l’ interès per millorar els seus resultats.
 Seguir motivant-los cap a una actitud adequada.
 PROPOSTA FI DE CURS: Seguir utilitzant els recursos audiovisuals i sonors per tal de motivar
més els alumnes.
 Potenciar l’ expressió oral i escrita.
FRANCÉS:
 Continuar treballant en aquesta línia.
 Seguir posant a la llibreta tot el que explique per a que ho puguen consultar sempre que ho
necessiten i seguir potenciant l’ interès per a que no decaiguen els bons resultats.
 Tractaré de motivar els alumnes cap a l’assignatura a través d’activitats més pràctiques i
lúdiques, sense oblidar la teoria i els continguts a treballar.
 En la propera avaluació intentar que la temporalització es compleixca i recuperar el ritme
previst.
 Continuaré treballant per motivar els alumnes cap a l’aprenentatge de la matèria i conseguir
una millora en l’expressió oral.
 PROPOSTA FI DE CURS: Seguir utilitzant els recursos audiovisuals i sonors per tal de motivar
més els alumnes.
 Seguir la distribució trimestral d’aquest curs: C. i E. Oral, C. i E. Escrita i a l’última avaluació
introduir la gramàtica (en 1r curs).
 Potenciar l’ expressió oral i escrita.
VALENCIÀ:
 Tractar de mantindre la dinàmica de treball dels alumnes amb bona avaluació i mirar de
motivar a qui més li costa arribar als mínims.
 Continuar treballant per motivar els alumnes cap a l’aprenentatge de la matèria.
 Continuar a aquest bon ritme.
 Mirar de motivar aquells alumnes que no han aconseguit arribar als mínims exigits.
S’utilitzaran recursos metodològics que afavorisquen la motivació general de l’alumnat.
 Tractar de mantindre la dinàmica de treball dels alumnes car els resultats han sigut
completament positius.
 Continuar treballant per motivar els alumnes cap a l’aprenentatge de la matèria. Fer servir
més mesures disciplinàries.
 Tractar de mantindre el treball i l’esforç que els alumnes han realitzat al llarg del trimestre i
mirar de motivar aquells alumnes que no han aconseguit arribar als mínims exigits i que
presenten un grau menor de motivació.
 PROPOSTA FI DE CURS: Seguir utilitzant els recursos audiovisuals i sonors per tal de motivar
més els alumnes.
 Potenciar més l’expressió oral i l’escrita.
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ESO: DEPARTAMENT DE CIÈNCIES
Propostes de millora.
- En Matemàtiques volem revisar els apunts elaborats pels professors per a incloure exercicis i
tasques de diferents concursos matemàtics per a poder preparar als alumnes que ens han
manifestat les ganes de presentar-se després de la bona acollida d’enguany. Estudiarem tots
els concursos i competicions matemàtiques per a que el màxim d’alumnes participen després
de l’èxit aconseguit enguany. Inclourem les tasques de les proves diagnòstiques. Així mateix,
volem enriquir els apunts amb enllaços a la xarxa de cara a aproximar-nos a uns futurs
apunts útils per a la utilització de la ferramenta IPAD que pretenem instaurar paulatinament
al nostre centre.
- Volem insertar tots aquestos continguts en una adequada avaluació.
-

-

El curs passat ens proposàrem adaptar la temporalització per treballar junts continguts i
conceptes que compartim en la llei les matèries de Matemàtiques i Física de 4t, com ara les
forces i la trigonometria i no ho hem aconseguit. Pretenem reprendre-ho per a aquest proper
curs.
Adaptar la metodologia i els materials a les noves possibilitats que ens ofereix la millora
tecnològica que sen’s ha proporcionat en cada aula (canons, pantalles...).
En tecnologia volem desenvolupar projectes nous de mecanismes i palanques amb la intenció
de motivar a l’alumnat.
En física i química volem utilitzar més vegades el laboratori.
Des de la matèria de tecnologia volem fer projectes de robòtica a l’aula.

ESO: DEPARTAMENT HUMANÍSTIC
A la primera avaluació comencen han la confirmació i detecció del alumnes han necessitats. A partir
d´ aquest moment oferim el reforç als alumnes i les famílies. A més de facilitar un material específic,
els alumnes de reforç podem recuperar amb exàmens i treballs i intenten recolzar-los i motivar-los.
Trobem que hem funcionat molt be i anem a continuar han aquest treball incorporant treball
cooperatiu i noves tasques vinculades a les noves tecnologies.

ESO: DEPARTAMENT EDUCACIÓ FÍSICA
Propostes de Millora
Poder arribar amb un acord amb l’ajuntament per poder donar les classes d’Educació Física dels
cursos 3r i 4t de l’ ESO unificant les dos hores setmanals en una sessió de 2 hores, i deixar més
lliure el pati per a primària i activitats esportives.
Reformar el magatzem de material del pati.
Programar més activitats fora del centre.
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PROCESSOS D’AVALUACIÓ DE L’APRENENTATGE

Avaluació de rendiment

A: infantil / B: 1r cicle primària / C: 2n cicle primària / D: 3r cicle primària / E: dpta. llengües / F: dpta. ciències
G: dpta. humanístic / H: dpta. ed. Física
Indicadors
A
B
C
D
E
F
G
H
Nivell d’experimentació amb la ferramenta EXCELL
d’avaluació criterial.
X
4
2
1
2
2
2
3

1-2-3-4-5
Grau d’operativitat d’altres ferramentes d’avaluació
aplicades.

5

3

3

5

5

4

4

4

1-2-3-4-5

PROCESSOS D’AVALUACIÓ DE L’ENSENYAMENT

Avaluació de rendiment

A: infantil / B: 1r cicle primària / C: 2n cicle primària / D: 3r cicle primària / E: dpt. llengües / F: dpt. ciències
G: dpta humanístic / H: dpt. ed. Física
Indicador
A
B
C
D
E
F
G
H
Mitjana de percentatges obtinguts a l’avaluació de
la TASCA DOCENT recollits a les ACTES 100 100 100 100
70
70
83
90
TRIMESTRAL d’ AVALUACIÓ (Punt 7)
(valor conforme: 80 %)

ANÀLISI I PROPOSTES DE MILLORA PEL QUE FA ALS PROCESSOS AVALUADORS
INFANTIL

Al nostre cicle participem tots els membres en les diferents reunions d’Infantil. Portem els nostre registre
tutorial al dia. Hem intentat aplicar, davant dels alumnes amb necessitats educatives, el nostre protocol
d’actuació.
A nivell formatiu totes hem fet diferents cursos i jornades de formació.
PRIMER CICLE DE PRIMÀRIA

En la mesura del possible, s’intentarà agrupar indicadors per a facilitar l’avaluació del alumne.
SEGON CICLE DE PRIMÀRIA

Pensem que el nou currículum LOMQE al presentar menys criteris d’avaluació i millor definits, pot donar una
nova oportunitat per tal de fer valdre la ferramenta EXCELL d’avaluació criterial.
TERCER CICLE DE PRIMÀRIA

Aquest any hem avançat en l´ elaboració de rúbriques dels indicadors. Per al proper curs hem elaborat unes
proves per a avaluar la comprensió i l´ expressió escrita amb les seues rúbriques competencials. Seguirem
avançant en aquelles propostes que l ´equip directiu presente per a millorar la qualitat de l´ educació.

ESO: DEPARTAMENT DE LLENGÜES
Pel que fa als processos avaluadors, hem de dir que tots el professor i les professores d’aquest departament
fem servir dues ferramentes:
 Llibreta de seguiment diari.
 Tabla d’excell estàndar i una professora a fet servir la que ha dissenyat el professor d’informàtica.
PROPOSTES DE MILLORA:
Al començament del proper curs, pensem:
 Estudiar si tots aplicarem l’excell dissenyat pel professor d’informàtica.
 Continuar en la llibreta de seguiment diari.
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ESO: DEPARTAMENT DE CIÈNCIES


Els professors del departament de ciències utilitzen quaderns de seguiment. A cada avaluació
traurem notes competencials a partir de les competències bàsiques treballades al sí del
departament segons els indicadors a avaluar cada trimestre.

ESO: DEPARTAMENT D’HUMANITATS
Hem de continuar unificant i introduint ferramentes d´ avaluació vinculades a les noves tecnologies.
El treball cooperatiu que començarem en 2n i 4t no ha sigut lo positiu que haguérem volgut sobre tot en 2n,
però ha servit d´ experiència per a millorar en pròxims cursos.
Per últim hem de donar un nou pes als percentatges d’avaluació per a fer-los més acordes a les noves formes
de treballar.

ESO: DEPARTAMENT EDUCACIÓ FÍSICA
Durant el mes de juliol de 2014 ens hem proposat revisar tots els documents pont del departament per
adequar els indicadors el millor possible a la pràctica docent que pretenem i així poder dissenyar les UDI’s per
al proper curs adequades a les intencions educatives que volem. També, en aquest període voldríem revisar
totes les sessions de 3r d’ESO per adaptar-les a la nova programació, fent-les més curtes en continguts i més
motivants.
També estem intentant de buscar una aplicació informàtica gratuïta, per introduir la utilització del ipad per al
professor i poder registrar les programacions i els resultats obtinguts per els alumnes.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES: avaluació de rendiment
Percentatge (%) d’activitats
realitzades durant el curs de les
programades.
(valor conforme: 80%)
Percentatge de les activitats anteriors que han estat avaluades.
(valor conforme: 100%)

Percentatge de les activitats anteriors que estant avaluades han assolit
els objectius prèviament establerts.
(valor conforme: 70%)

EI

EP

ES

Centre

97

97

60

84,6

100

100

100

100

100

100

100

100

ANÀLISI I PROPOSTES DE MILLORA PEL QUE FA A LES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
INFANTIL

FOMENT LECTOR
L’ intenció es continuar amb els projectes consolidats com: padrins i fillols, biblioteca d’aula, llibre
viatger, tallers amb pares,...
I dins del foment lector, com a proposta de millora, una vegada la biblioteca d’ aula estiga en marxa
fer us d’ ella.
Convidar als pares a participar en una sèrie de tallers destinats a treballar continguts i objectius
proposats en la programació a través del joc en xicotets grups.
PRIMER CICLE DE PRIMÀRIA

El dia de la Pau i el mes de maig no han estat correctament realitzat, apreciant que els alumnes no
han pres consciència dels valors que es volien transmetre. La campanya de la Santa Infància no s’ha
portat a terme davant de les dificultats econòmiques existent en aquest moment.
SEGON CICLE DE PRIMÀRIA

Valorar com a molt positives les activitats que s’integraven dins del projecte PRIMAVERA CULTURAL,
especialment el nostre festival de teatre plurilingüe.
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TERCER CICLE DE PRIMÀRIA

Es trobem perfectament avaluades a les actes d’avaluació trimestrals.

ESO: DEPARTAMENT DE LLENGÜES
El departament de llegües tenia dos activitats marcades: teatre en València o en Cullera i autors al centre.
Les propostes de teatre que han arribar no les hem considerat adequades.
La visita d’autors al centre va ser sol·licitada a varies editorials, però enguany no n’han portat.
PROPOSTES DE MILLORA:
 Insistir a les editorials per què ens porten els autors de les obres que lligen els alumnes.
 Recitals de poemes en valencià i en castellà, en la Primavera cultural.
 Cantar una cançons en anglés i en francés en la Primavera cultural.
 Al més de febrer de 2015 anar ací en Cullera a vore de les obres teatrals que fan en el concurs de
teatre de les falles.
 Vore, en castellà, obres de teatre clàssic de les que feien abans en Estudio 1.

ESO: DEPARTAMENT DE CIÈNCIES
Del departament de ciències no s’han pogut portar a terme les eixides:
Visita a la depuradora en 1r d’ESO. Es va proposar com a possibilitat però al llarg del curs es va
considerar que era més afí al temari de 3r i 4t.
- L’albufera, ecoparc i murta no s’han fet per la falta de motivació de l’alumnat en realitzar-les.
- En matemàtiques hem realitzades eixides per a participar en concursos matemàtics. Aquest curs estem
investigant més possibilitats per als alumnes.
La realització de les activitats complementàries es dissenyen i s’anuncien a principi de curs i es realitzen en
funció de l’evolució del currículum al sí del grup – classe i de les necessitats. Seguirem anunciat-les a principi
de curs però no volem renunciar a què aquestes puguen modificar-se durant el transcurs del curs.
Per a la confecció de la PGA ens reunirem amb els tutors de primària per vore activitats complementàries
adequades al currículum dels alumnes i que siguen innovadores i no es repetisquen.
-

ESO: DEPARTAMENT D’HUMANITATS
Hem de valorar molt positivament totes les eixides, encara que seria ressenyable la visita al museu de
prehistòria de 1r i el viatge de 4t a Madrid pel mal comportament puntual en alguns moments i que ens duen
a pensar en unes normes més dures consensuades amb pares per a evitar aquestos problemes.
L’única activitat que no hem realitzat ha sigut la de tercer per incompatibilitat horària i davant dels
inconvenients que tenim tots els anys proposarem un altra per al pròxim curs.
També proposem dur la fulla d’avaluació a les activitats per tal d’avaluar in situ.

ESO: DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA
El Departament d’educació Física ha realitzat les activitats programades en la PGA amb següent el resultat:
2n ESO Eixida a l’escola de la mar de Borriana es va dur a terme en arribar al percentatge mínim establert per
el departament, els alumnes varen disfrutar de l’activitat valorant-la positivament.
3r ESO no s’ha dut a terme l’activitat en la Natura programada per falta de alumnat interessat i no arribar al
percentatge mínim establert per el departament, un dels motius podria ser la situació econòmica de les
famílies.
Es va a dur a terme l’eixida amb caiac per el riu Xúquer, als alumnes participants els agrada molt.
El senderisme es va realitzar amb normalitat i com estava previst.
4t ESO Eixida amb bicicleta va ser anul·lada per falta de alumnat participant ja que amb la entrada en vigor de
la nova normativa de circulació molts dels alumnes no tenien casc.
Carrera d’orientació envoltant al col·legi es va dur a terme amb total normalitat i màxima participació.
Es va a dur a terme l’eixida amb caiac per el riu Xúquer, als alumnes participants els agradà molt.
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TRACTAMENT NECESSITATS EDUCATIVES: avaluació de rendiment
Nombre total d’ACI’S aplicats.
Percentatge (%) programacions d’ACI’S que han seguit el protocol
establert.
(valor conforme: 100%)
Nombre total d’alumnes que han rebut REFORÇ PERSONALITZAT
Percentatge (%) d’actuacions de REFORÇ (personalitzat i dinàmic) que
s’han gestionat davall el protocol establert.

EI
EI

EP
EP

ES
ES

Centre

X

13

16

29

X

100

100

100

12

47

50

109

100

100

100

100

X

X

25

25

Centre

(valor conforme: 90%)

Nombre total d’alumnat que ha estat immers al programa de SUPORT.
(només ESO)

Percentatge (%) d’actuacions de SUPORT que s’han gestionat davall el
protocol establert.
(valor conforme: 90%)

ANÀLISI I PROPOSTES DE MILLORA PEL QUE FA AL TRACTAMENT DE LES NECESSITATS
EDUCATIVES
INFANTIL:

No trobem el seguiment eficaç degut a la falta de continuïtat dels especialistes.
No tots els reforços s’han gestionat davant el protocol establert.
Proposem una reunió a final de setembre amb l’equip d’orientació per planificar conjuntament
actuacions.
PRIMER CICLE DE PRIMÀRIA

REFORÇ: L'alumnat d'aquest cicle ha tingut moltes absències al centre educatiu, per la qual cosa, al
tractar-se de persones amb dificultats educatives, ha resultat més dificultós tindre un bon seguiment
i ens hem centrat amb objectius bàsics com ara: la constància pel treball, l'esforç; així com centrar
l'atenció i la comprensió lectora.
També potenciem els hàbits pel treball.
SEGON CICLE DE PRIMÀRIA

REFORÇ: Al segon cicle, el treball a l'aula de suport ha estat molt enriquidor, donat que hem treballat
molts àmbits diferents dins dels objectius emmarcats a la PGA.
Així , per exemple, hem potenciat:
Lectura comprensiva, fluïdesa lectora, expressió oral (teatre) , càlcul, torn de paraula, disseny
d'escenaris (teatre), decoració d'escenaris....
L'alumnat, en aquest cas, ha respost de manera creativa i ambiciosa.
L'escenificació de les obres de teatre, li han donat un plus de creativitat i innovació, pròpia d'un
centre pretensiós i de qualitat.
TERCER CICLE DE PRIMÀRIA

Aquest any s´ han mantingut els ACIS de l´ any anterior i s´ han proposat i dut a cap ACIS nous per
a millorar l´aprenentatge d´ alguns alumnes degut a les necessitats que han anat sorgint. S´ han fet
reforços tant dins de l´aula com fora.
Hem treballat amb metodologies cooperatives obtenint molt bons resultats.
Tenim alumnes que han rebut reforç tant dinàmic com personalitzat (acta trimestral d´ avaluació).

ESO: DEPARTAMENT DE LLENGÜES




ACI’S: Els resultats han sigut positius en un 80%, ja que quasi tots els alumnes avancen un nivell en
els seus estudis. Hi ha algun alumne que li queda un poc del nivell anterior i, en el primer trimestre del
curs vinent ja passarà de nivell, per últim un alumne de 4t repeteix curs, però avançant del nivell de 2n
d’ESO al de 3r.
SUPORT: Els alumnes de suport han obtingut resultats positius en un 90%.
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REFORÇ: Els reforços aplicats a l’aula han sigut altament positius, doncs els alumnes han recuperat
avaluacions pendents i entre juny i juliol es trauran el curs.

ESO: DEPARTAMENT DE CIÈNCIES


Estem satisfets de les accions que hem dut a terme en el departament per a atendre les necessitats
educatives especials i els resultats que hem aconseguit. Les recuperacions que hem dissenyat i aplicat
a l’últim trimestre han fet que conseiderem, per al proper curs, establir un calendari d’actuacions.

ESO: DEPARTAMENT D’HUMANITATS
Estem molt satisfets amb l’aplicació de reforços al llarg del curs. Hem de aplicar les noves tecnologies i el
treball cooperatiu a questos alumnes per tal de millorar la seua motivació i resultats

ESO: DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA
Els alumnes que han tingut una adaptació per motius de malaltia no s’han pres seriosament el treball demanat
per el professor, i el resultats han sigut molt justets. Seria interesant establir quina documentació cal aportar
per saber la dificultat o malaltia que justifica la no realització d’activitat física.
El Departament proposa assignar un hora a la setmana per poder dedicar una atenció personalitzada als
alumnes amb problemes motrius.

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ
En general observem que els programes d'atenció a la diversitat que tenim en el Centre són cada
vegada més valorats per la Comunitat Educativa, el professorat, perquè saben que és un dels programes
vertebrals en la nostra entitat educativa.
Com a proposta de millora, caldria comentar que en les diferents avaluacions que s’han realitzat en el
Centre no s’ha dedicat el temps necessari a valorar aquestes mesures.
1.- Gestionar el programa de Suport. Criteris:
1.1. Alumnes, l'elecció d'alumnat per a aquesta mesura ha de seguir els trets següents:
- Menor nombre d'alumnes. Entre 6 -8
- Alumnes motivats, amb possibilitats de recuperar les llacunes conceptuals que tenen
d'eixa
matèria.
- Que l’ingrés o el retorn a l'aula ordinària ha de ser més àgil i fluït.
1.2. Professorat, l'elecció del professorat ha d'atendre als criteris :
- Els professors motivats per a atendre a aquest tipus d'alumnes.
- Aquells que es consideren prou preparats, quant a conceptes i metodologies per a
recuperar a aquest tipus d'alumnes, que no oblidem que és l'objectiu final del programa.
1.3. Metodologia i coordinació, establir metodologies diferents i millor coordinació entre els
professors i els respectius cursos i departaments, caldria evitar que siga una classe típica i normal, però
a mínims.
1.4. Establir com a criteri prioritari també el compromís i comportament dels propis alumnes en
aquest
programa.
2.- Incloure en el tractament de les necessitats educatives especials els alumnes amb dificultats
d'estratègies d'aprenentatge. En aquest curs s'han atés 18 alumnes d'ESO.
3. Altres millores pel que fa al tractament d’ACI’s al centre: una reunió de treball al començament de
curs on s’expliquen les responsabilitats de cadascú i es donen les ferramentes adequades per tal de poder
complir-les.
Ajudar a augmentar la competència docent dels professors d'ESO sobre l'atenció a la diversitat
(programar, atendre, metodologies i avaluació) i la realització d’ACIS, Com per exemple que la concreció
trimestral dels alumnes amb ACIS es tinga cada trimestre.
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Es pensa que per al proper any , depenent de les ajudes individuals, tots els alumnes amb ACIS que
pugen no eixiran de la classe, sinó que el professor d’ajuda entrarà a ella (depenent de les hores disponibles).
Per suposat que aquest canvi s’ha de consensuar amb la resta de professorat i establir un programa
de treball conjunt molt ben coordinat.
4. Programa de reforç. Davant la gran quantitat d’alumnes atesos, és pretén que aquest programa es
prepare millor per al proper curs, en el disseny, propostes, desenrotllament i avaluació del mateix, per a poder
avaluar millor l’èxit dels alumnes o el fracàs dels mateixos, amb la finalitat de vore on podem millorar, i
comprovar al mateix temps si l’esforç que els professors i el Col·legi fa correspon amb els resultats.
A més a més, el departament d’orientació escomet unes tasques que no queden reflectides a les
graelles del
tractament de les necessitats educatives especials i que ens ocupa durant el curs escolar molt de temps i
esforços, com, resumint (perquè ens deixem més coses), el següent:
Tipus d'intervenció:
-

Xarrada sobre l'adaptació escolar: famílies d'alumnes de 3 anys.
Xarrada d'orientació acadèmica escolar: famílies de 4t'ESO
Organització xarrada dels Centres Llopis Marí i Blasco Ibáñez.
Formació en un grup d’orientadors sobre salut mental en coordinació amb l’USMIA de Sueca.
Orientació psicopedagògica a les famílies: 64
Atenció individual a l'alumnat i al professorat.
Informes per a la sol·licitud de beques per a l'alumnat amb necessitat suport educatiu: 19.
Avaluació psicopedagògica: 62
Orientació acadèmica per al canvi d'etapa:
· Alumnes i famílies de 6é de Primària: 48 alumnes.
· Alumnes i famílies de 3r i 4t d'ESO
- Coordinació d'activitats de formació als alumnes del Centre , ja siguen d'Infantil, Primària o ESO: programes
de salut, de prevenció d'accidents de trànsit, de prevenció de drogodependències i alcohol, de sexualitat, de
formació en valors, de potenciació de la lectura, d’ecoauditoria...

Avaluació PERCEPCIÓ del professorat: ACCIÓ ACADÈMICA
Valora l’actuació didàctica que es desenvolupa al centre en general.
Grau de satisfacció dels recursos didàctics de que disposa el centre.
Grau de satisfacció amb la disponibilitat i ús dels espais comuns del Centre.
Grau de satisfacció en la seguretat de les instal·lacions.
Grau de satisfacció en la higiene de les instal·lacions.
Grau de satisfacció amb la utilització dels mitjans tecnològics existents.
Grau de satisfacció amb la imatge que ofereix el centre cap a l’exterior.
Grau de satisfacció amb l'actual situació de desglossaments i suports
Grau de satisfacció amb les activitats d'atenció als alumnes en horari extraescolar
en ESO.
Grau de satisfacció amb les classes de recuperació d'assignatures pendents
planificades per a Juliol en ESO.
Grau de satisfacció amb la Innovació educativa (competències bàsiques,
intel·ligències múltiples, traçabilitat de processos d'aprenentatge) que es tracta al
centre.
Grau de satisfacció amb les mesures d’atenció a la Diversitat.

Avaluació PERCEPCIÓ de l’alumnat: ACCIÓ ACADÈMICA
Grau de satisfacció amb la forma de donar les classes per part del professorat.
Grau de satisfacció amb la correspondència entre els teus resultats acadèmics i el
teu esforç.
Grau de satisfacció amb la formació acadèmica que es dóna al centre.
Grau de satisfacció amb l’atenció dels alumnes amb n.e.e.
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3,37

3,67
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4

3,89

3,33

2,43

2,69
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3,67

3,57

3

3,38
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3,14

3,75

3,33

4,13

4,13

4

4

EI

EP

ES

4,17

3,86

3,56

3,78

3,17

3,5

3,81

3,58

EP
4,11

ES
3,13

Centre

4,29

3,36

3,64

4,45
4,30

3,41
3,45

3,72
3,72

3,44
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Avaluació PERCEPCIÓ de les famílies: ACCIÓ ACADÈMICA
Grau de satisfacció per la formació acadèmica.
Grau de satisfacció amb les visites culturals i activitats complementàries
que programa el centre per a l’alumnat.
Grau de coneixement amb l’atenció que reben els alumnes amb n.e.e.
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EI

EP

ES

Centre

4,59

4,03

3,70

4,10

4,10

3,86

3,59

3,85

4,13

3,75

3,93

3,89

ANÀLISI I PROPOSTES DE MILLORA PEL QUE FA A L’AVALUACIÓ DE PERCEPCIÓ DE L’ACCIÓ
ACADÈMICA
INFANTIL:

Necessitem un aula específica per al recolzament i el material comú d’infantil.
Major coordinació de neteja del pati xicotet entre primer cicle i infantil.
No trobem el seguiment eficaç degut a la falta de continuïtat dels especialistes.
En quant al alumnat estranger estaria be fer un grup de 3, 4 i 5 anys per a potenciar i ampliar l’ús de les
diferents llengües pel departament d’orientació. Podem aprofitar el moment de l’esmorzar i de l’esglai.
Proposem l’organització del reforç a més de per classes, també per nivells maduratius i àrees de treball.

ESO: DEPARTAMENT DE LLENGÜES
Pel que fa a l’acció acadèmica, podem constatar que tant el professorat com els alumnes i les
seues famílies (que passen del 3,00) estem prou satisfets. És clar que podem millorar.
PROPOSTES DE MILLORA:
 Casa professor s’esforça cada curs per millorar la seua actuació didàctica aplicant noves
metodologies, reforços, etc.
 Aquest curs anem a tindre un canó per classe, doncs, farem millor ús dels mitjans
tecnològics.
 Els espais comuns del Centre són limitats, no hi ha més espai, però els utilitzem al màxim.
 La seguretat de les instal·lacions i la seua higiene serà millor per les obres que estan fentse.
 Els professors seguirem fent tot el que faça falta i més, per seguir fent que la gent del
poble se n’adone del grau d’implicació que tenim en fer dels seus fills unes persones
preparades acadèmica i humanament.
 Pel que respecta als ACI’S, suports i reforços seguirem fent-los baix la supervisió del
departament d’ orientació.
 Respecte a les activitats d’atenció als alumnes en horari extraescolar en ESO, recuperades
enguany i les classes de recuperació de juliol, pensem seguir i millorar.
 Seguir fent cursos d’ Innovació educativa (tablets, competències bàsiques, intel·ligències
múltiples, traçabilitat de processos d’aprenentatge)

ESO: DEPARTAMENT DE CIÈNCIES




En la planificació estratègica del curs que ve no poden faltar línies d’acció encaminades a
millorar la formació acadèmica i a millorar la informació que els arriba a les famílies, com
ara les jornades de portes obertes, de reforç per a la convocatòria extraordinària de juliol,
horari d’atenció als alumnes fora de l’horari escolar anual...
Així mateix, adequar-nos a les noves tecnologies de l’ensenyament i les noves metodologies
de cara a presentar-nos a la societat com centre que mira al futur ens sembla primordial.

ESO: DEPARTAMENT D’HUMANITATS
Les sensacions que tenim
dificultats que hem tingut
sentit estem molt contents
Valorem molt positivament
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ESO: DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA
Des de l’àrea d'educació física ens agradaria fer partícips a les famílies de les activitats que es
realitzen en aquesta assignatura, fins i tot poder dissenyar algunes activitats on puguen participar
els pares, en definitiva donar-nos a conéixer més i millor.

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ
1.- En Infantil i Primària el reforç a alumnes en N.E.E. ha sigut escàs per les contínues substitucions,
i el gran nombre d'alumnes que necessitaven atenció.
Proposta de millora: Idear un sistema alternatiu a les substitucions en Primària. Els professors
que es dediquen a l'Atenció a la Diversitat són part fonamental i bàsic en el Centre.
2.- En les primeres reunions de curs amb les famílies afegir un punt a l’ordre del dia sobre les
mesures que ofereix el centre per tal d’atendre les N.E.E.
3.- Entre tots hem d’aconseguir que l’alumne amb dificultats aprengui a l’escola. Aquest ha de ser el
repte dels reforços educatius i dels desglossaments especialitzats. Perquè parlar d’escola és parlar
d’un treball d’equip, d’un treball cooperatiu entre els mestres de l’escola. Aquest hauria de ser el
futur. Es tracta, doncs, de sumar recursos, crear un projecte a l’escola i introduir noves
metodologies de treball que no només ajudaran l’alumne amb dificultat a aprendre sinó que
ajudaran a respectar, també, els diferents ritmes d’aprenentatge de tots els alumnes de l’escola.
4.- Però encara podríem parlar d’un del aspectes que genera més polèmica; una excessiva intensitat
dels alumnes amb ACIS i de suport. El suport especialitzat és necessari i imprescindible, però cal
deixar molt clar quina ha de ser la seva funció.
El suport especialitzat ha de poder donar resposta a les necessitats reals de l’alumne. Ha de
poder detectar què sap fer, marcar objectius que defineixin allò que volem que aprengui, s’ha de
plantejar sempre la funcionalitat d’allò que li volem ensenyar, i com li ensenyarem a fer-ho sol.
La base d’una bona intervenció ha de partir de les capacitats, crear objectius, buscar
funcionalitat en els aprenentatges i potenciar l’autonomia. I si aconseguim autonomia podrem
distanciar el suport. El professional de suport i dels ACIS ha de ser un mestre més que s’incorpora
al grup perquè tots els alumnes puguin tenir allò que necessiten, i si ensenyem sobre una base de
capacitats podrem ensenyar autonomia, però si treballem sobre dificultats o pensem en discapacitat
ensenyarem dependència.
Els suports i el tractament dels ACIS són necessaris, però no per fer el que l’alumne no sap
fer, sinó per donar eines a l’alumne perquè sigui més autònom amb els aprenentatges que se li
donen. I tot plegat ha d’estar planificat en el document que ha de ser la base de la intervenció de
l’alumne respecte al grup
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AVALUACIÓ ACCIÓ TUTORIAL
AVALUACIÓ de rendiment DE L’ÀMBIT DE L’EQUIP DOCENT

EI

EP

Valora de l’1 al 5 l’acció tutorial desenvolupada.
Percentatge d’activitats realitzades durant tot el curs de les programades a la
secció PGA.
(valor conforme:

4

5

5

4,7

93

98

80

90

100

100

100

100

100

100

70

90

100

100

100

100

100

100

100

100

85

82

80

82

3’7

0,3

5

X

X

X

X

X

X

X

3

1,08
(7
alu
mne
s)

1,56

ES

centr
e

ES

Centre

80%)

Percentatge de les activitats anteriors que han estat avaluades.
(valor conforme: 100%)

Percentatge de les activitats anteriors que han assolit els objectius prèviament
establerts.
(valor conforme: 70%)
Grau de compliment d’entrevistes personals mínimes amb les famílies
registrades al DIARI TUTORIAL. (al menys una amb cada família)
(valor conforme:
90%)

Grau de compliment de reunions col·lectives mínimes amb les famílies
registrades al DIARI TUTORIAL. (al menys DOS per grup)
(valor conforme: 90%)
Percentatge de presència de les famílies a les reunions col·lectives.
(valor conforme infantil: 80%)

( valor conforme primària: 70%)
60%)

(valor conforme ESO:

Percentatge (%) d’alumnes, les faltes d’assistència dels quals, han activitat el
pla d’absentisme escolar municipal.
(valor conforme: 2 %)
Grau d’operativitat del pla d’acollida alumnat 3 anys.
(1-2-3-4-5)
Valoració, si cal, d’altres plans d’acollida.
(1-2-3-4-5)
Percentatge (%) d’alumnes, les incidències dels quals s’han tractat a la
COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA.
(valor conforme: 2%)

0,6

AVALUACIÓ de percepció DE L’ÀMBIT DE L’EQUIP DOCENT
Satisfacció per l’acció tutorial dispensada en el centre.
Grau de satisfacció amb el clima escolar.
Grau de satisfacció amb les mesures d’atenció a la Diversitat.

AVALUACIÓ de percepció DE L’ÀMBIT DE L’ALUMNAT
Grau
Grau
Grau
Grau
Grau

de
de
de
de
de

satisfacció
satisfacció
satisfacció
satisfacció
satisfacció

Grau de satisfacció en la relació família/escola.
Grau de satisfacció per la formació i orientació humana i cristiana.
Grau de satisfacció amb el clima de convivència general del centre.
Grau de satisfacció de la comunicació amb el professorat.
Grau de satisfacció amb la labor del tutor (valoració general).

Grau de satisfacció amb el tractament de queixes i reclamacions.
Recomanaria aquest centre a altres persones? (% de respostes afirmatives)

4

4

3,5

3,77

3,5

3,93

3,75

3,77

3,17

3,5

3,81

3,58

EP
3,95
4,11
4,26
4,14
4,10

ES
3,08
3,13
3,57
2,57
3,56

EI

EP

ES

centre

4
4,54
4,24
3,98
4,57
3,63
90,91

3,88
4,04
3,96
3,79
4,40
3,62
87,00

4,10
3,84
3,64
4,07
4,58
3,44
90,91

3,99
4,10
3,94
3,89
4,48
3,58
92,27

general amb el col·legi
amb la relació amb el professorat del centre.
amb la labor del tutor (valoració general).
amb l’acció tutorial que programa el centre.
de la convivència entre iguals.

AVALUACIÓ de percepció DE L’ÀMBIT DE LES FAMÍLIES

1,5

centre

3,36
3,44
3,80
3,06
3,73

ANÀLISI I PROPOSTES DE MILLORA PEL QUE FA A L’ÀMBIT TUTORIAL
Pàgina 20 de 44

Col·legi “LA MILAGROSA”. Cullera

MEMÒRIA 2013-2014

PRIMER CICLE PRIMÀRIA

Encara que el percentatge és baix, posteriorment ens hem entrevistat amb en tots els pares. (Reunions
col·lectives)
SEGON CICLE DE PRIMÀRIA

Els pares que assisteixen a les reunions col·lectives d’inic de curs són citats personalment per tal de
transmetre’ls els continguts d’aquesta.
Ens agradaria poder arribar a realitzar tutories personals regulars amb l’alumnat.
Proposem contracte-programa de resolució de conflictes per 4t.
TERCER CICLE

Sol·licitem un aula de convivència per al tercer cicle de primària. Per a aquells alumnes que presenten
conductes disruptives a l’aula.
Pensem que les hores de reforç deurien tindre una continuïtat en el temps i ser utilitzades per a altres
necessitats.
En alumnes que provenen d´ altres països sense expedient acadèmic, pensem que s´ haurien de valorar des
del departament d´ orientació abans d´ assignar-los un grup classe.
Elaborar un programa d´ intervenció i assignar un responsable del seguiment.
Unificació de criteris a l´hora de concretar i dur a terme els ACIS.

ESO: DEPARTAMENT DE LLENGÜES
El profesorat està més satisfet que cursos anteriors amb l’acció tutorial dispensada en el centre i el
clima escolar i, això, ha sigut un treball en el que tots ens hem esforçat. I en quant a la diversitat,
seguirem millorant, però ja dediquem moltes hores a aquests alumnes.
Pel que fa al’ alumnat veiem que està satisfet, i això es com una ferramenta que mesura el que ens
hem esforçat.
Veiem també que la percepció de les famílies ha millorat, ja que un 90% recomanaria aquest centre.
PROPOSTES DE MILLORA:
 Devem millorar l’acció tutorial, presentant-los temes que els interessen més segons la seua
edat.
 Respecte a les famílies, pensem que devem potenciar el que els arribe pels fets i no per les
paraules, que tractem d’ orientar els seus fills com a éssers humans i com a cristians.
També deuen vore que hi ha una bona convivència al centre i, això es demostra acudint la
gran majoria del professorat a qualsevol activitat que siga organitzada des del centre per
professors, AMPA,...)
 També devem millorar l’ atenció a les queixes i reclamacions, és a dir, que ja que sí que li
donem importància, doncs hem de fer que als pares els arribe la nostra actitud.

ESO: DEPARTAMENT DE CIÈNCIES





No s’ha portat a terme el que proposàrem els curs passat sobre la confecció de tutories
dissenyades pels propis alumnes sobre temes que els interesse com adolescents que són.
L’últim mes ha sigut caòtic respecte la preparació de temes tutorials. Creiem que ha sigut
per la irrupció de les recuperacions als alumnes, que si bé no estava programada a principi
de curs, pensem que ha sigut molt positiva per a l’alumnat i per a les famílies. Per al curs
que ve devem protocolaritzar aquestes recuperacions i així poder atendre millor les tutories
de final de curs.
Seguirem buscant temes més dinàmics per a tutoria ja que algunes de les
tutories
plantejades troben el rebuig dels alumnes de 2n i 3r.
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Volem protocolaritzar plantilles de funcionament de la classe que deixe clar les funcions de
cada alumne en cada moment.
Volem també destacar molt positivament la figura de cotutor, la qual ha ajudat molt a la
feina diària del tutor en qüestió. Des d’ací demanaríem que s’estudiara aquesta función, es
protocolaritzara degudament i també s’estudiara la possibilitat que el cotutor siga el tutor de
determinats alumnes, de cara a que puguem tindre més entrevistes anuals amb les famílies,
cosa que pensem agradaria a a aquestes. És una proposta més a valorar però volem
recalcar que qualsevol, la que tenim i aquesta ens semblen molt positives.
A secundària també volem destacar la bona comunicació amb les famílies que hem tingut
enguany, via e-mail o sms. Això ha fet que alumnes que necessiten estar molt supervisats per
famílies i professors s’haja controlat el seu treball semanalment mitjançant la comunicació
setmanal família – tutor. És per açò que pensem que una plataforma de comunicació com la
d’EDUCAMOS seria perfecte per a millorar la imatge del centre de cara a les famílies.

ESO: DEPARTAMENT HUMANÍSTIC
Les activitats han millorat ja que són més dinàmiques i atractives per als alumnes encara que
continua sent difícil l´ avaluació de les activitats i complir amb el programa establert ja que
puntualment apareixen a necessitats que han de ser tractades a nivell de classe.

ESO: DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA
Continuar donant més informació de forma continuada sobre l'evolució de l'alumne, via sms, o mail.

DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ
El Pla d’Acció Tutorial (PAT) és l’estructura de la tutoria, i, ha de ser entesa com un element
inherent a la funció docent i al currículum, i duta a terme mitjançant una programació aprovada i
desenvolupada al Projecte Curricular de Centre.
Esta intervenció tutorial es justifica com una necessitat educativa que no es reduïx a una
transferència de coneixements, més bé es tracta d’una educació individualitzada de l'alumne, que té
en compte no sols els aspectes escolars i acadèmics, sinó també els aspectes actitudinals,
vocacionals, afectius i de personalitat (valors, normes i actituds).
El PAT tindrà les següents característiques:





S’adaptarà a les característiques pròpies del centre: tindrà en compte les necessitats
d’alumnes, famílies i del propi centre.
Serà obert i flexible, facilitant la incorporació de nous objectius, activitats i materials per tal
de convertir-se en un instrument útil per als tutors per poder atendre els diferents grups
d’alumnes i adaptant-se a les necessitats específiques i puntuals que puguen sorgir. D’acord
amb aquesta idea el marc general del PAT serà revisable i modificable si les condicions de
funcionament del propi centre, del grup classe o de l’alumnat individual així ho recomanaren.
Serà realista i concret, adaptant-se a les particularitats del centre, del seu entorn
socioeconòmic i a les característiques del seu alumnat, mitjançant la concreció d’objectius,
activitats i recursos necessaris i la seua adequada temporalització.

L’elaboració del PAT de ESO, per tant, implica a tot el centre i a tot el professorat. Estarà
coordinat des de la Direcció d’Estudis pel cap d’estudis, amb la col·laboració i assessorament del
Departament d’Orientació.
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A l'inici de curs es durà a terme una REUNIÓ INICIAL entre tots els membres implicats en el PAT
(tutors, Direcció Estudis, coordinació i Departament d’orientació) en què es determinarà i acordarà el
model a seguir i la seua metodologia. En esta reunió:
1.
2.
3.
4.

Es proposa la temporalització i els períodes de coordinació i seguiment per part de la
direcció d’estudis a partir de les propostes inicials de treball per a cada nivell.
El Departament d’Orientació presentarà el dossier d’activitats disponibles i
s’assenyalaran aquells programes d’aplicació bàsica.
Durant esta reunió, o bé prèviament, els tutors han de rebre informació de l’alumnat.
Finalment els tutors donaran el vist-i-plau a la proposta inicial de programació per al
seu grup, afegint o eliminant allò que consideren rellevant.

PROBLEMES A RESOLDRE
Al voltant de l’acció tutorial veiem que existeixen disfuncions al voltant de la gestió de l’acció
tutorial com són:

alguns professors no consideren l’acció tutorial una de les prioritats del centre .

les tasques de l’acció tutorial, en la majoria dels casos, estan orientades a les activitats
grupals, deixant les activitats individuals a un segon nivell.

el tutor o tutora només té al seu alumnat de 2 a 3 hores setmanals.

sovint el tutor o tutora del grup-classe canvia cada curs.

els tutors no han rebut una formació inicial específica i en molts casos exerceixen aquesta
funció utilitzant experiències que han aplicat anteriorment amb resultats positius.

no es realitza una avaluació de les programacions de l’acció tutorial de manera
sistematitzada.

la tasca de tutor/a es viu com una càrrega afegida que no està prou valorada.

PLA DE CONVIVÈNCIA
INFORME FINAL COMISSIÓ CONVIVÈNCIA
INFANTIL - PRIMÀRIA
Les incidències que alteren la convivència del centre són registrades als diaris tutorials dels tutors.
Quan el tutor les considera el suficientment significatives, ho comunica al cap d’estudis i és aquest,
dins del si de l’equip directiu, qui decideix quines acaben sent tractades dins de la comissió de
convivència.
Al voltant d’una desena de casos han estat tractats per aquesta comissió. Casos d’enfrontament
entre famílies, de queixes pel que algunes famílies consideraven acaçament als seus fills per part de
companys, de furt i/o deteriorament intencionat de materials...
Sempre s’ha treballat amb les famílies i amb el departament d’orientació del centre. S’ha aplicat el
RRI. En uns casos s’ha treballat en coordinació amb la Guàrdia Civil. En altres s’ha implicat
l’administració sanitària. En tots s’ha mantingut informada a Inspecció educativa. Fins i tot rebérem la
visita del coordinador PREVI de Conselleria per tal d’exposar-nos el seu funcionament i com
optimitzar aquest recurs.
Ressaltar els bons resultats obtinguts pels dos contractes-programes realitzats enguany i que naixien
per tal de donar respostes a problemes de convivència reflectits als informes del curs anterior.
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SECUNDÀRIA

26

5

1º B

16

4

2º A

40

2º B

4,01

6

5

14,81

2,47

6

4

6

20,69

6,16

10

10

6

20,69

1,54

3º A

11

4

19,05

3º B

19

9

4º A

0

0

4º B

0

PDC

4

0,92

11

4

14,81

0,92

6

3

6

20,69

1,54

6

4

6

20,69

0,62

1,69

4

4

19,05

2,93

5

9

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0,00

0

3

21,43

0,62

3

17,86

40,91

% resp centre

%d'alumnes

nombre amb greus

# greus

% resp centre

%d'alumnes

# d'alumnes amb lleus

GREUS

# lleus

% resp centre

LLEUS

% d'alumnes

# d'alumnes notificaci.

# notificacions

% resp centre

# incidències totals
1º A

%d'alumnes AULA

NOTIFICACIONS

#alumnes implicats

GENERAL

1,69

9

4

14,29

1,39

11,11

0,92

4

3

11,11

0,62

5

17,24

0,92

24

4

13,79

3,70

4

2

6,90

0,62

2

2

6,90

0,31

0,62

1

5

23,81

0,15

6

5

23,81

0,92

0,77

3

8

0,46

11

8

36,36

1,69

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

3

21,43

0,46

2

3

21,43

0,31

1

1

7,14

0,15

17,86

40,91

14,29

36,36

Nombre
incidències

% alumnes
respecte al
centre

Nombre
incidències

% respecte al
centre

Nombre
incidències

% respecte al
centre

Nombre
incidències

% respecte al
centre

126

5,70

37

5,70

30

4,62

27

4,16

Les 126 incidències ocorregudes al llarg del curs han sigut portades a terme per 37 alumnes. El nombre
d’infractors i d’incidències ha augmentat respecte els darrers anys, especialment pel nombre d’incidents en 2n ESO A i 3r
B. Totes aquestes incidències han seguit el protocol habitual segons el Pla de convivència. Cal destacar la gran implicació
dels tutors de secundària, que amb una estreta col·laboració amb el departament d’orientació han fet que el nombre
d’incidències, en especial les greus, hagen disminuït. L’aparició de la figura del cotutor per a descarregar de treball al
tutor ens ha fet vore que augmenta l’apropament dels tutors als alumnes i les seues famílies. Els propers cursos
fomentarem més aquesta figura, definint clara i concisament les seues funcions.
Les conductes disruptives, especialment en 2n ESO A i 3r B, frenen l’aprenentatge de totes les persones d’un
grup, també afecta en les relacions interpersonals que es produeixen dins de l’aula afavorint la incomunicació o la
comunicació agressiva. Fent un poc d’autocrítica, hem de buscar metodologies més atractives a l’alumne, ja que el fet de
treballar una metodologia exclusivament basada en explicacions i discursos extensos per part del professorat, provoca
l’avorriment i el rebuig afavorint a la disrupció.
Una part del professorat de secundària pateix d’una certa manca de recursos pedagògics per afrontar les
situacions noves i canviants que es donen dins de les aules. D’altra banda hem de ser conscients que no és únicament un
tema exclusiu de formació, sinó de valors, creences i vocació professional per atendre i donar resposta a aquest tipus
d’alumnat.
Al nostre centre varem posar en marxa un procés de millora per abordar i previndre la disrupció que es realitze
en un treball en equip.
La part més important es la pròpia reflexió per part del professorat de les interaccions, relacions i incidents que
es produeixen dins de l’aula per a poder millorar en la nostra pròpia pràctica educativa i disminuir les conductes
disruptives en el dia a dia. Per tant s’ha d’evitar intentar aparcar la problemàtica i afrontar els problemes derivats de la
disruptividad amb professionalitat.
Aquestes dades ens donen una imatge de la convivència del Centre. És per això que convé que els canvis
introduïts en el futur seguen visibles i que es puguen portar a terme en poc temps. Serà ben necessari que professors i
alumnes s'impliquen en crear un ambient afavoridor i un bon clima escolar a base de compromisos personals que
permeten un ambient positiu pels aprenentatges.
Volem destacar que l’interés del 100% del professorat pel projecte de l’ipad i el bon acolliment de la
metodologia cooperativa ens fa augurar un futur més enriquidor i clarificador.
En resum, hem de treballar els següents aspectes si volem millorar el clima de convivència:
1. El sentit de pertinença al centre, que vol dir trobar-se bé dins la institució, orgullós de pertànyer-hi i
identificat amb ella.
2. Les famílies deuen tindre una percepció molt satisfactòria de les relacions interpersonals dels seus fills i la
comunicació amb el Centre.
3. Famílies i professorat deuen coincidir en la valoració que fan de l'ambient de feina com a un valor a protegir.
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4. L'alumnat té una percepció de l'ambient de convivència molt per baix del que voldríem. Deguem tindre com a
un del objectius principals del proper curs aquest indicador.
5. S’ha establit un protocol d’intervenció per a ser més àgils en les mesures a prendre davant comportaments
disruptius que entorpeixen la dinàmica de la classe.

AVALUACIÓ ACCIÓ PASTORAL
AVALUACIÓ DE RENDIMENT
Percentatge de les actuacions realitzades de les programades.

100

Percentatge d’actuacions realitzades avaluades.

100

Percentatge d’actuacions avaluades que han assolit la majoria dels objectius prèviament
establerts.
Valoració general del departament al voltant del projecte de solidaritat PUNT d’ENCONTRE.
(1-2-3-4-5)

Valoració general del departament al voltant de l’aplicació de les jornades de formació en pastoral
organitzades al centre.
(1-2-3-4-5)

AVALUACIÓ DE PERCEPCIÓ Àmbit de l’alumnat

AVALUACIÓ DE PERCEPCIÓ Àmbit de les famílies

2
5

EP

ES

centre

4,31

3,67

3,87

4,28

3,48

3,73

3,85

3,15

3,37

EI

EP

ES

centre

4,54

4,04

3,84

4,10

4,48

4,15

3,84

4,14

4,57

4,08

3,93

4,16

EI

EP

ES

centre

Grau de satisfacció amb la forma d'orientar i transmetre els valors cristians i
vicencians.
(1-2-3-4-5)
Grau de satisfacció amb les campanyes realitzades pel col·legi (Moçambic, el
quilo,…)
Grau de satisfacció amb les activitats de Pastoral (oració del matí, eucaristies,
celebracions...)

Grau de satisfacció per la formació i orientació humana i cristiana.

90

(1-2-3-4-5)

Està satisfet amb les celebracions cristianes que el centre proposa per al seu
fill/a.(San Vicent de Paül, Tridu de la Milagrosa, Dimecres de Cendra, Mes de
Maria...).
Grau de satisfacció amb els projectes solidaris desenvolupats al centre.

AVALUACIÓ DE PERCEPCIÓ Àmbit del professorat
Grau de satisfacció amb l’orientació i transmissió dels valors cristians i
vicencians en el centre..
Grau de satisfacció amb les celebracions del centre.

4

3,79

3,56

3,72

3,83

3,50

4

3,78

Grau de implicació personal en les activitats de pastoral.

3,88

3,92

3,83

3,89

ANÀLISI I PROPOSTES DE MILLORA PEL QUE FA A L’ACCIÓ PASTORAL
INFANTIL

Valoració general del departament al voltant del projecte de solidaritat PUNT d’ ENCONTRE: Enguany
pensem que el projecte ha quedat un poc deslluït. Les diferents actuacions han segut poques i no tot
els membres del departament han estat implicades en l’organització de les mateixes.
Les diferents celebracions estan bé organitzades però al cicle d’Infantil, canviar les dades de les
mateixes suposa una confusió per als nostres alumnes que no tenen el concepte espai-temporal
assolit.
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També ens agradaria tornar a les celebracions de tot l’alumnat.
Som conscients que hem baixat el nivell representatiu en algunes activitats en el nostre cicle, ho
tenim em compte i ho solucionarem per al proper curs.
SEGON CICLE DE PRIMÀRIA

De vegades ens costa ser coherents amb el nostre perfil d’educadors vicencians i no ens impliquem
en la Pastoral el que devíem.
TERCER CICLE DE PRIMÀRIA

Treballar les eucaristies per parts (dins de la programació de religió) per a preparar les celebracions.
Organitzar els alumnes en grups més menuts depenent de la disponibilitat del Padre Javier.

ESO: DEPARTAMENT DE LLENGÜES
Tot el que s’organitza des del departament de Pastoral, pensem que està correcte. Es preocupen per totes les
etapes i amb la mateixa intensitat.
PROPOSTES DE MILLORA:
 En totes aquelles activitats que organitze el dep. de Pastoral devem col·laborar un bon nombre de
professors i, per tant, proposem fer una llista d’activitats i cadascú que s’ apunte per a participar en
allò que més li motive.

ESO: DEPARTAMENT DE CIÈNCIES




Pensem que la pastoral és l’eix vertebrador del centre i hem de trobar la manera per a que tota la
Comunitat Educativa hi participe. Tots els membres del professorat deuríem col·laborar en les tasques i
reunions organitzades i desenvolupades pel departament de Pastoral així com procurar la presència en
les diferents matèries del departament. Devem participar en aquestes accions de principi a fi. Hem de
posar en marxa un mecanisme per a que assegure el compliment d’aquests preceptes.
Els àrbres no s’han fet. La planificació estratègica hem d’establir clarament responsables.

ESO: DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA
Programar una carrera d’orientació per descobrir l’historia de les esglésies de cullera.

DEPARTAMENT DE PASTORAL


Valorem com a positiu:
o
o



El treball en grups que s’ha realitzat en grups.
Canvi a metodologies innovadores

Pretenem per al curs que ve:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Grup permanent de responsables de pastoral amb presència de tots els cicles
Presentació de calendari de reunions a l’equip directiu per a establir un únic calendari
d’actuacions.
Fer l’avaluació només es realitzen les activitats
Reunió professors secundaria i primària per a revisar la matèria de religió catòlica i coordinar-la
verticalment
Alt grau d’implicació personal del professorat en les activitats de pastoral
Celebracions en grups reduïts per al triduo i altres moments litúrgics
Canviar l’horari del triduo del 2n dia perquè els alumnes d’infantil hi participen
Processó de la llum: novetat per al 2n dia del triduo
Participació dels alumnes de 6é amb la representació sobre sant Vicent i santa Luisa
Preparació de cants litúrgics per a les eucaristies del curs en primària.
Recuperar una celebració al pati tots junts
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o
o
o
o
o
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Participació de grups d’alumnes de 3r infantil i de 6é de primària en la celebració
d’acomiadament; i el mateix amb els alumnes de 4t en les celebracions de 3r infantil i 6é
primària
Fer grups de treball de preparació heterogenis: 2 d’infantil, 2 de primer cicle i 2 de segon cicle
de primària, 2 de secundària per a preparar celebracions assignades des de principi de curs
Usar més l’arbre de “los dones del espíritu santo”
Canviar la música de la pujada del pati
Crear un banc de recursos de pastoral propi de centre a disposició dels professors
Revisar el contingut de les cançons escollides per al festival

AVALUACIÓ DELS NOSTRES PLANS I PROJECTES
PLA GESTIÓ MEDIOAMBIENTAL

Centre

Avaluació de rendiment

Percentatge de les actuacions realitzades de les programades.

80

Percentatge d’actuacions realitzades avaluades.
Percentatge d’actuacions avaluades que han assolit la majoria dels objectius prèviament
establerts.

100

PLA GESTIÓ MEDIOAMBIENTAL

Avaluació de percepció del professorat

Grau de satisfacció en la gestió mediambiental del centre.

PLA GESTIÓ MEDIOAMBIENTAL

EI

EP

ES

centre

3,83

3,43

3,94

3,72

EP

ES

centre

3,82

2,58

2,97

4,44

3,35

3,69

EI

EP

ES

centre

4,67

4,19

3,87

4,23

Avaluació de percepció de l’alumnat

Grau d’aplicabilitat, fora del centre, dels valors mediambientals promoguts (recollida
selectiva de residus).
Grau d’aplicabilitat, fora del centre, dels valors mediambientals promoguts (estalvi
d’aigua).

PLA GESTIÓ MEDIOAMBIENTAL

Avaluació de percepció de les famílies

Grau de satisfacció amb la gestió mediambiental realitzada al centre.

100

ANÀLISI I PROPOSTES DE MILLORA PEL QUE FA AL PROJECTE DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL
INFANTIL

Continuar fomentant aquest projecte i la realització d'activitats lúdiques i pràctiques, com l’
"Ecoparc". Renovar i decorar els contenidors i punts de reciclatge del centre (proposta paperera a
Ximo per a les aules d'Infantil).
TERCER CICLE

Proposem tallers trimestrals. Mini ecoparcs tots els trimestres.

ESO: DEPARTAMENT DE CIÈNCIES
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Pensem que el professorat devem ser referent per als alumnes sobre el bon tractament dels residus i el
reciclatge continu.
També volem cridar l’atenció sobre el mal estat en què es queda el pati de secundària després de
l’esmorzar. Hem de dissenyar ferramentes per a minimitzar aquest fet.
Valorem molt possitivament el miniecoparc desenvolupat enguany. Cal lloar la bona tasca portada a
terme pels alumnes de 4t d’ESO com a divulgadors amb els alumnes més joves.

COMISSIÓ MEDIAMBIENTAL
Pensem que els resultats obtinguts, són bons encara que són molt millorables.
Al present any s’han produït problemes amb les activitats organitzades per part de l’ajuntament i s’ha tingut
que generar les activitats que han tingut molt bona acollida des de tots els àmbits del centre.
Agrair a tots la seua paciència i col·laboració amb les activitats i tasques ambientals fetes al llarg del curs.
Per part del professorat de secundaria, es demana que en la roda d’arreplegada de paper del centre, entren
també els professors i mestres de primària i infantil, ja que si participem tots, sols ens tocaria un dia a l’any fer
tot el col·legi (amb l’ajuda d’alumnes).
Com autocrítica de la comissió ambiental, informar i promocionar més i millor al voltant del que es fa al nostre
centre a nivell de temes ambientals, tant a nivell de fotos, notes de premsa, web del col·legi, etc..
Al pressent any s’ha fet un ecoparc al nostre centre, al qual a participat tot el centre. Gracies a la col·laboració
d’un professor de tecnologia, els alumnes feren uns contenidors per separar els diferents residus (de colors)
per a la sala d’esmorzar i per a la sala de les màquines de café i begudes. També s’ha fet un estudi d’eficiència
energètica del nostre centre, amb l’objectiu de saber com fer les millores del nostre centre en un futur i les
possibilitats de climatització del nostre centre, que encara està per finalitzar.
Novament agrair a tota la comunitat educativa del nostre centre, la seua col·laboració al llarg de tot el curs,
sabent que som un referent a nivell ambiental.

PLA LECTOR INTEGRAL

Avaluació de rendiment

A: infantil / B: 1r cicle primària / C: 2n cicle primària / D: 3r cicle primària / E: dpta. llengües / F: dpta. ciències
G: dpta. humanístic / H: dpta. ed. Física
Indicadors
A
B
C
D
E
F
G
H
Grau de compliment de les actuacions
programades al PLA LECTOR INTEGRAL
5
4
5
5
3
3
3

1-2-3-4-5

(valor conforme: 4)

Grau de funcionalitat de la biblioteca de centre.

1-2-3-4-5

PLA LECTOR INTEGRAL

x

x

x

x

x

x

x

Avaluació de rendiment

Indicador: Nombre de lectures per alumne gestionades des de l’aula al present curs escolar.
1r EI
2n EI
3r EI
1r EP
2n EP
3r EP
4t EP
5é EP
6é EP 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO
24
29
50
12
30
6
5
2
1
7
7
7
9
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PLA LECTOR INTEGRAL

Avaluació de PERCEPCIÓ del professorat

Grau de satisfacció amb la promoció de l’hàbit lector promogut al centre.

PLA LECTOR INTEGRAL

Avaluació de PERCEPCIÓ de les famílies

Grau de satisfacció amb la promoció de l’hàbit lector promogut al centre.
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EI

EP

ES

centre

4

3,36

3,53

3,54

EI

EP

ES

centre

4,52

3,98

3,56

4,01

ANÀLISI I PROPOSTES DE MILLORA AL VOLTANT DEL PLA LECTOR INTEGRAL
INFANTIL

De les activitats programades i realitzades fem una valoració positiva dels resultats: Padrins i fillols, visita a
biblioteca del centre i a la municipal per part dels alumnes de 5 anys; biblioteca d'aula (4 anys), teatre de
pares (Primavera cultural), dia del llibre, la mascota viatgera (cicle).
No s'ha pogut fer les activitats programades per a realitzar en la biblioteca del centre (contes del món, visita
alumnes de 3 anys) per obres en la mateixa.
Hem “portat” la biblioteca a l’aula fent lectures durant les jornades culturals: “la vesprada màgica”.
Les jornades culturals han sigut un èxit,encara que ens ha faltat alguna activitat per a infantil (1r,2n),
relacionada amb la lectura com un conta contes, teatre.
Per al proper curs proposem la visita de 2n i 3er a la biblioteca municipal.
PRIMER CICLE DE PRIMÀRIA

Creiem necessari que la biblioteca d’aula renove part dels llibres.
SEGON CICLE DE PRIMÀRIA

La reforma de la biblioteca de centre ha de ser un revulsiu per impulsar-la.
Bona valoració creació de fitxer de lectures.
És la nostra intenció afegir-nos al projecte “Padrins-Fillols”.
Pensem continuar promocionant el teatre però ara donant més entrada a la participació dels pares.
TERCER CICLE DE PRIMÀRIA

Valorem molt positivament les tertúlies literàries, les eixides a la biblioteca i el projecte padrins-fillols.
Repetirem aquestes propostes l´ any proper augmentant les eixides a la biblioteca.

ESO: DEPARTAMENT DE LLENGÜES
COMENTARI:
Aquest departament es preocupa molt pel desenvolupament del Pla lector perquè la lectura

desenvolupa els mecanismes mentals necessaris per a entendre aquells aprenentatges que
es consideren imprescindibles per a l'adquisició de les CCBB en totes les assignatures. A
més a més, som sabedors de que els nostres alumnes estan enganxats a tot el que siga
visual i poc motivats per llegir i trobar sentit i gust a la lectura.
PROPOSTES DE MILLORA:
 Muntar activitats prèvies a la lectura d’un llibre per a que l’alumne se senta motivat a llegirlo.
 Portar al centre a l’ autor del llibre que han llegit.
 Participar tots els cursos al CONCURS DE NARRATIVA de l’ AMPA
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DEPARTAMENT DE CIÈNCIES.
Revisarem les nostres accions explicitades i farem els canvis adients.
ESO: DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA
Pensem que des del departament d'educació física també podem contribuir a la millora de la comprensió
lectora dels nostres alumnes. Proposem la realització conjunta d'activitats que ajuden a millorar el nivell de
l’alumnat.

PROJECTES SOLIDARIS
Centre

Avaluació de rendiment
Percentatge d’activitats realitzades durant tot el curs de les programades al Projecte.

80

(valor conforme: 80%)

Percentatge de les activitats anteriors que han estat avaluades.

100

(valor conforme: 100%)

Percentatge de les activitats anteriors que han assolit els objectius prèviament establerts.

100

(valor conforme: 70%)

PROJECTES SOLIDARIS

EP

ES

Cent
re

3,69

3,64

3,67

3,67

EP

ES

Centr
e

4,28

3,48

3,73

Avaluació de PERCEPCIÓ del professorat

Grau de satisfacció amb els projectes solidaris desenvolupats al centre.

PROJECTE SOLIDARIS

EI

Avaluació de PERCEPCIÓ del alumnat

Grau de satisfacció amb els projectes solidaris desenvolupats al centre.

PROJECTE SOLIDARIS

Avaluació de PERCEPCIÓ de les famílies

Grau de satisfacció amb els projectes solidaris desenvolupats al centre.

EI

EP

ES

Centre

4,57

4,08

3,93

4,16

ANÀLISI I PROPOSTES DE MILLORA AL VOLTANT DELS PROJECTES SOLIDARIS

INFANTIL
Proposem reprendre algunes de les activitats que ja es feien com els berenars, esmorzars solidaris, fira del
llibre.
PRIMÀRIA
Fer més activitats implicant a les famílies.
Proposem fer per a la Milagrosa una campanya de recollida de joguets, material escolar, llibres, roba etc. (
només un article ) variant cada any.
Mantindre la campanya del quilo de Nadal i recuperar la de fi de curs.
Preparar esmorzars o berenars solidaris
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SECUNDÀRIA
Des de SECUNDÀRIA pensem que aquest curs hi ha projectes que s’han treballat igual que
altres anys i altres que no.
La campanya del quilo de Nadal es dugué a terme molt bé; però no s’ha fet al final de
curs.
El PROJECTE D’ AJUDA A MOZAMBIC s’ha treballat molt menys que els anys anteriors.
Pensem que s’ha de rellançar i fer un grup de treball (dels que hem anomenat abans) per
dur-lo a bon terme.

PLA DE TRANSICIÓ

EI

EP

ES

Reunions intercicles i interetapes

5

5

5

Aplicació protocol de transició de primària a secundària

x

5

5

5

4,75

5

x

5

5

Avalua de 0 a 5 les següents actuacions

La traçabilitat dels processos d’aprenentatge de la competència lingüística: proves
internes
Tallers acollida ESO

ESO

ANÀLISI I PROPOSTES DE MILLORA AL VOLTANT DEL PLA DE TRANSICIÓ

Aquest curs les reunions interetapes han estat més espaiades. No vol dir això que no hem seguit treballant per
què al nostre centre hi haja una continuïtat i que l’alumne no note quasi que ha passat a una altra etapa. Ens
hem posat en contacte amb els professors de sisè per saber les particularitats de l’alumnat per poder-los oferir
el millor recolzament possible.
Hem anat a l’última reunió de 6è per presentar-los als pares la Secundària i parlar-los de la coordinació que hi
ha entre les etapes i de com funcionen les optatives.
Hem fet unes JORNADES DE PORTES OBERTES per a que els alumnes de 1r d’ ESO del proper curs conegueren
les instal·lacions i també el professorat que tindran en la nova etapa.
Tenim preparades les proves inicials per al començament del curs.
PROPOSTES DE MILLORA:
El proper curs tenim programat:
 Assistir a la primera reunió de pares dels alumnes de 6è per presentar-los la següent etapa que els
seus fill faran en el centre.
 Tots el professors de Secundària, al llarg del curs i coordinats amb les professores de 6è, anirem a
donar-los unes xerrades sobre com és l’ etapa que ells començaran el curs següent.

CONTRACTES-PROGRAMA

EI

EP

ES

FUTURS CIUTADANS Infantil 3B

5

x

X

FUTURS CIUTADANS Primària 5B

X

4

X

ARE WE TALKING ABOUT? Primària 6é

x

5

x

ACTIVITATS DIRIGIDES A L'ALUMNAT AMB MAJOR CAPACITAT I MOTIVACIÓ PER APRENDRE

X

X

4

PROPOSTA D'INTERVENCIÓ PER A LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT AMB COMPETÈNCIES
BÀSIQUES

X

X

4

SECUNDÀRIA. PROGRAMA EXPERIMENTAL D'ATENCIÓ EXTRAORDINÀRIA

X

X

4

DESENVOLUPAMENT D'UN PROGRAMA DE REFORÇAMENT DE LA LLENGUA ANGLESA FORA DE
L'HORARI LECTIU DE L'ALUMNE

X

X

4

Avalua de 0 a 5 les següents actuacions
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ANÀLISI I PROPOSTES DE MILLORA AL VOLTANT DELS CONTRACTES-PROGRAMA

Les valoracions per part de les famílies són excel·lents.
Tots els contractes – programa presenten vocació de continuïtat.
FUTURS CIUTADANS Infantil 3B

Valorem positivament la intervenció del departament d’orientació en aquest projecte ja que son
especialistes en aquestos temes. Als alumnes els motiva veure altre persones que no son les tutores
a l’aula fent unes tasques diferents.
ARE WE TALKING ABOUT? Primària 6é

Els alumnes han participat en intercanvis orals en situacions simulades en un ambient relaxat i lúdic.
Reforçant els continguts prèviament estudiats en classe.
Destaque l'encert en la distribució dels alumnes mesclant els dos nivells i l'heterogeneïtat dels grups .
Com proposta de millora la possibilitat de realitzar dos grups i així ampliar el nombre de sessions.
Les necessitats que observem desprès d'analitzar les diferents actuacions arreplegades a les distintes
memòries son:









Durant aquest curs assistim a un augment en els registres d’incidències motivades per conductes
disruptives del nostre alumnat, fins i tot moltes d’elles acaben formant part de l’acta trimestral de
convivència. Aquestes aules pareixen concentrar la majoria dels casos: 3r B d’Infantil i 5éB de Primària.
L'anàlisi dels resultats acadèmics dels últims cursos registrats a les diverses Memòries de referència ens
confirma: d'una banda la millora progressiva en totes les àrees, però al mateix temps ens veiem en la
necessitat de compensar en recursos personals les mancances que presenten alguns dels alumnes en
les àrees instrumentals que trobem entre l’alumnat de Primària i ESO.
Una altra necessitat derivada de l'anàlisi i integrada a la PGA del Centre és fomentar l'anglès pràctic
amb la intenció de millorar els indicadors de la prova diagnòstica en composició i comprensió oral en
l'etapa secundària. Per altra banda, com que l'aplicació del programa plurilingüe no arribarà la tercer
cicle de Primària fins d'ací a dos cursos, volem compensar aquesta mancança amb tallers i roll-playing
per al alumnat del tercer cicle de Primària.
El centre aplica diverses mesures per a l'atenció dels nostres alumnes que tenen mancances
educatives, etc. Cosa que pot donar a pensar a la resta d'alumnes i a les seues famílies que no estan
degudament atesos. Es veu la necessitat de cuidar als nostres alumnes que definim com alumnes
d'altes capacitats. L'objectiu és incrementar el nombre d'excel·lents per alumne. Es proposen mesures
curriculars d'ampliació o enriquiment, creació o utilització de material curricular específic per a utilitzar
en les sessions de Treball. Es tractarà la possibilitat de crear grups d'ampliació de continguts.
Desprès d'analitzar els últims plans de millora observem com a nivell formatiu del docent, l'àmbit de la
metodologia, a través de competències bàsiques, continua sense desenvolupar-se . Per això en la
memòria apareix la demanda del professorat en formació.

Els programes plantegen actuacions específiques desenvolupades per a incrementar l'èxit escolar i reduir
les taxes d'abandonament escolar prematur. El seu èxit depén en gran manera del grau de implicació del
conjunt del professorat del centre, de l'alumnat i de les seues famílies.
Aquests programes a més pretenen promoure la investigació i innovació educativa com a principi de
qualitat en l'atenció a l'alumnat amb necessitat reforç educatiu, per a detectar bones pràctiques que puguen
ser difoses posteriorment a la comunitat educativa.
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PLANS DE MILLORA AL VOLTANT DELS RESULTATS DE LES PROVES
DIAGNÒSTIQUES

EI

EP

ES

5

5

x

x

5

4

5

5

5

5

x

x

FUTURS CIUTADANS Primària 5B

X

4

X

ARE WE TALKING ABOUT? Primària 6é

x

5

x

ACTIVITATS DIRIGIDES A L'ALUMNAT AMB MAJOR CAPACITAT I MOTIVACIÓ PER APRENDRE

X

X

4

PROPOSTA D'INTERVENCIÓ PER A LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT AMB COMPETÈNCIES
BÀSIQUES

X

X

4

SECUNDÀRIA. PROGRAMA EXPERIMENTAL D'ATENCIÓ EXTRAORDINÀRIA

X

X

4

DESENVOLUPAMENT D'UN PROGRAMA DE REFORÇAMENT DE LA LLENGUA ANGLESA FORA DE
L'HORARI LECTIU DE L'ALUMNE

X

X

4

Avalua de 0 a 5 les següents actuacions

“Intel·ligències múltiples: noves formes d’ensenyar i aprendre”
Formació docent: “Inserció de tècniques d’aprenentatge cooperatiu a les aules”
Formació docent:

La traçabilitat dels processos d’aprenentatge de la competència lingüística: proves
internes
FUTURS CIUTADANS Infantil 3B

ANÀLISI I PROPOSTES DE MILLORA AL VOLTANT DELS RESULTATS DE LES PROVES
DIAGNÒSTIQUES

Valorem molt positivament la preparació prèvia que suposa un excel·lent entrenament per als
nostres alumnes davant la realització d’aquests tipus de proves. De la mateixa manera les tècniques
d’anàlisi de resultats utilitzats resulten molt eficaces per tal d’ajustar uns bons plans de millora.

Projecte d’innovació: INFORME VALORACIÓ
LA MILLORA DE L’EXPRESSIÓ LINGÜÍSTICA MITJANÇANT LA TRAÇABILITAT DELS
PROCESSOS D’APRENENTATGE
1r pas
EL DISSENY D’UNES PROVES INTERNES QUE POGUEREN SERVIR PER TAL
D’AVERIGUAR EL NIVELL DE DOMINI DE L’ALUMNAT DAVANT L’EXPRESSIÓ ORAL I
LA COMPRENSIÓ, TANT ORAL COM ESCRITA, DE LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA
S’han realitzat en les tres llengües, castellà, valencià i anglés.
Han partit dels indicadors normatius més rellevants de les dimensions
treballades de la competència lingüística.
S’ha rubricat el nivell de domini.
AQUEST PAS QUEDA RECOLLIT ALS DOCUMENTS “Proves internes 13-14 CCLI
dimensió oral” i “Proves internes 13-14 CCLI dimensió comprensió escrita”.

2n pas
ESTUDIAR LA TRAÇABILITAT DELS PROCESSOS D’APRENENTATGE DES DE 3r
D’INFANTIL FINS A 4t D’ESO AL VOLTANT DE LA DIMENSIÓ ORAL DE LA
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COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA
S’han estudiat els indicadors d’avaluació per veure si hi ha una correcta
progressió.
S’han estudiat les rúbriques per veure si hi ha una correcta progressió.
AQUEST PAS QUEDA RECOLLIT ALS DOCUMENTS: “Estudi traçabilitat”, “Traçabilitat
normativa” i “Rúbriques”.

3r pas
S’HAN APLICAT LES PROVES A L’ALUMNAT PER ANALITZAR TANT ELS DISSENYS DE
LES PROVES COM ALGUNS RESULTATS EN L’ALUMNAT.
ALGUNES CONCLUSIONS:

1r de primària
Hem pogut observar que el nivell d’expressió oral en castellà és superior al de
valencià, tot i que la llengua d’ús a l’àmbit familiar és el valencià. S’ha d’advertir que
la llengua d’iniciació a la lectoescriptura en infantil és el castellà.
Pel que fa a la comprensió el resultat de les proves ha sigut semblant en les dues
llengües.
Les proves emprades per a l’avaluació han estat adequades al nivell dels nostres
alumnes.
Pensem que els indicadors 2.1. i 2.2. d’expressió oral (castellà i valencià) els
haguerem pogut integrar als indicadors 1.1. i 1.2. per tindre dos indicadors en lloc de
quatre, així la tasca haguera estat més àgil.
3r de primària
Seria convenient aplicar les proves més vegades al llarg del curs, al menys cinc
vegades.
5é primària
Respecte a les rúbriques de la dimensió oral necessitàvem un nivell de domini
entremig del notable i el suficient.
Respecte dels texts els troben adequats però les qüestions no estaven en sintonia
amb les rúbriques.
En definitiva, hem trobat errades al disseny de les proves i pensem millorar-les per al
pròxim curs.
ESO:
COMPRENSIÓ ORAL EN ANGLÉS, CASTELLÀ I VALENCIÀ:
En tots els grups i en les tres matèries hem aplicat proves de CO i els alumnes les
han superat. Cal dir que dels indicadors d’aquestes proves: V/C1, V/ C7 i V/C8, AN
1.1, 1.2, en el que han tingut un poc més de dificultat ha sigut en el V/C7, ja que
aquest implica el coneixement de les normes.
APLICACIÓ DE LES PROVES DE COMPRENSIÓ ORAL EN LLENGÜES: VALENCIÀ,
CASTELLÀ, ANGLÉS
1. L’aplicador repartirà les preguntes sobre el text escollit.
2. Les alumnes disposaran de 3 minuts per a relacionar-se amb el tema.
3. Escoltaran el text la primera vegada sense respondre les preguntes.
4. Podran respondre durant la segona audició.
5. Els alumnes disposaran de 5 minuts per a corregir els errors ortogràfics i morfosintàctics en
castellà i valencià.
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6. En anglés, els alumnes només han de demostrar la seua comprensió oral, així és que es
permeten alguns errors ortogràfics i/o morfosintàctics, per tal de que els/les alumnes se
centren en l’audició.

RECURSOS UTILITZATS.
Els textos seleccionats en castellà i valencià són les primeres unitats del llibre de text de
cada matèria. La professora de castellà de quart triarà un text periodístic.
En el cas d’anglés, se selecciona un text del nivell anterior al de l’alumne/a. Després durant
el curs, s’avalua el procés mitjançant proves distintes d’audio.
EXPRESSIÓ ORAL EN ANGLÉS, CASTELLÀ I VALENCIÀ:
L’expressió oral s’ha practicat en tots els àmbits lingüístics:
-l’àmbit d’ús: ací hem pogut vore que l’alumne s’expressa amb molta més facilitat en
valencià que en castellà.
-l’àmbit d’ús en anglés sembla una mica més difícil, però sí que incorporen oracions
senzilles per a conduir-se en classe.
- l’àmbit formal:
-

L’alumne sap fer exposicions orals V/C 9 /AN 5.1.
L’alumne sap explicar el contingut del que escolta o llig, siga una un text lúdic o
acadèmic. V/C1, V/C 5, AN 1.1 i sap mantindre l’atenció del receptor V/C8 /AN
2.1.

De vegades, si hi ha alguna dificultat de comprensió, sempre és deguda a
que ha aplicat de manera no normativa les regles de la comunicació V/C2
APLICACIÓ DE LES PROVES D’EXPRESSIÓ ORAL EN LLENGÜES:
Hi trobem dues formes de proves d’expressió oral:
FORMAT 1:
1. L’aplicador explicarà que la prova consisteix en un monòleg o un diàleg de dos a cinc minuts.
El tema s’adequarà al nivell maduratiu de l’alumne.
2. L’alumne tindrà 5 minuts per a preparar-se’l.
3. L’alumne exposarà la seua producció.

FORMAT 2:
1. Li proposem a l’alumne/a un tema setmanes abans de la prova. Li s’explica que es
valorarà de la mateixa i / o li se posa un exemple. Li s’indica la durada de la prova.
2. L’alumne/a es prepara a casa la prova d’expressió oral.
3. El dia determinat, l’alumne/a fa una exposició, argumentació...davant dels companys i
de la professora.

4t pas
PRIMAVERA CULTURAL
Aquest projecte ha tingut un gran aparador on alumnes, professorat i famílies han
gaudit d’un ventall d’activitats culturals on s’ha integrat l’objectiu general anual del
centre, LA SENSIBILITAT, amb tasques culturals on les d’expressió oral i escrita han
estat les més rellevants. S’han realitzats festivals de teatre, animacions lectores,
concursos literaris, audicions...
Aquestes activitats s’han pogut seguir per la nostra web www.lamilagrosacullera.com
i per Twitter @milagrosaculle. Fins i tot per la premsa local.
Aquest quart pas justifica sobradament els recursos econòmics assignats al projecte
per part de l’Administració.
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5é pas
DISSENY PROVES INTERNES DE COMPRENSIÓ ESCRITA
Seguint el mateix model que les proves internes de la dimensió oral s’han dissenyat
aquest proves.
El curs vinent es realitzarà l’estudi de traçabilitat i s’aplicaran per tal de revisar
dissenys i resultats.
AQUEST PAS QUEDA RECOLLIT ALS DOCUMENTS “Proves internes 13-14 CCLI dimensió
comprensió escrita”.

ANÀLISI I PROPOSTES DE MILLORA AL VOLTANT DEL PROJECTE D’INNOVACIÓ

TERCER CICLE DE PRIMÀRIA
Els resultats han estat positius. Millorarem la redacció de la prova ja que les preguntes no s´ ajusten
a la rúbrica. Modificarem la rúbrica d´ avaluació les proves orals.
Estem molt satisfetes en les activitats realitzades durant la primavera cultural. Els pares quedaren
molt contents. El proper any intentarem ampliar les activitats per a que queden reflectides més
tasques realitzades al llarg del curs.
PRIMÀRIA
Per al següent curs tenim la intenció de dur a terme un Projecte d’Innovació on la incorporació de les
noves tecnologies (tablets) al dia a dia de l’aula siga el fil conductor. Començaria el pròxim curs a 4t
de primària i gradualment aniria introduint-se fins a 4t de secundària.

DEPARTAMENT DE LLENGÜES: PROPOSTES PER LA COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ
ESCRITA:
COMPRENSIÓ ESCRITA EN ANGLÉS, CASTELLÀ I VALENCIÀ:
En tots els grups i en les dues matèries s’aplicaran proves de CE. Cal dir que dels
indicadors d’aquestes proves seran: V/C2, V/ C4 i V/C12, AN 3.1, 3.2.
APLICACIÓ DE LES PROVES DE COMPRENSIÓ ESCRITA EN LLENGÜES: ANGLÉS,
VALENCIÀ, CASTELLÀ
1. L’aplicador repartirà les preguntes i el text escollit.
2.
3.
4.
5.

Les/els alumnes disposaran de 3 minuts per a relacionar-se amb el tema.
Llegiran el text dues vegades.
Respondran a les qüestions proposades.
Els alumnes disposaran de 5 minuts per a corregir els errors ortogràfics i morfosintàctics.

RECURSOS UTILITZATS
Els textos seleccionats són les primeres unitats del llibre de text de cada matèria. La
professora de castellà de quart triarà un text periodístic.
A més a més, cal destacar que tenen una lectura obligatòria, com a mínim, al trimestre.
D’aquestes lectures, han de superar una prova de comprensió que comporta una reflexió
sobre el text. Estos textos s’adeqüen al nivell de l’alumnat.
En el cas de l’anglés, se selecciona un text del nivell anterior a principi de curs. Com que
aquestes proves s’efectuen trimestralment durant el curs, es busquen textos amb unes
característiques discursives semblants a aquelles que els alumnes han treballat durant
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l’avaluació. També cal destacar com s’integren la comprensió escrita i oral-visual, amb l’ús
dels readers que durant el curs treballen els/les alumnes.
EXPRESSIÓ ESCRITA EN ANGLÉS, CASTELLÀ I VALENCIÀ:
L’expressió escrita s’aplicarà en la redacció de textos i de respostes en els controls.
Els indicadors seran V/C4, V/ C5 i V/C12 /AN 4.1, 4.2, 4.3.
APLICACIÓ DE LES PROVES D’EXPRESSIÓ ESCRITA EN LLENGÜES: VALENCIÀ,
CASTELLÀ , ANGLÉS
1. L’aplicador explicarà que la prova consisteix en fer una redacció, d’un tema que li s’indicarà.
El tema s’adequarà al nivell maduratiu de l’alumne i el nombre de paraules, també; amb un
marge de 100 paraules per 1r d’ ESO i 180 per 4t.

En anglés, han de fer una producció escrita sobre una tipologia textual treballada durant el
trimestre, utilitzant estructures, recursos, vocabulari, connectors textuals i nivell gramatical
adient al nivell maduratiu de cada alumne. Açò permet una atenció a la diversitat molt seriosa
i realista. Aquestes produccions són recollides, valorades i comentades per la professora. En
ser tornades, l’alumnat s’ha de fer responsable d’elles, guardant-les, observant les correccions
fetes, i incorporant aquestes correccions a produccions posteriors. Amb totes elles, l’alumne/a
dissenya un port foli que li ajudarà a millorar la destresa de l’expressió escrita.
2. L’alumne tindrà 1 hora per redactar-lo.

AVALUACIÓ PLA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
PLA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Avaluació de rendiment

Grau de consecució dels objectius prèviament establerts a l’àmbit administratiu i social.
(1-2-3-4-5)

Grau de consecució dels objectius prèviament establerts a l’àmbit d’interacció didàctica.
(1-2-3-4-5)

Grau de consecució dels objectius prèviament establerts a l’àmbit d’interralació amb l’entorn
sociofamiliar.
(1-2-3-4-5)

4
5
4

ANÀLISI I PROPOSTES DE MILLORA AL VOLTANT DEL PLA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
COMENTARI
Ens sembla que el PLA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA va a bon ritme en la seua implantació.
- A l’àmbit administratiu i social, té un grau quasi ple d’aplicació.
- A l’àmbit d’interacció didàctica, l’aplicació és completa, ja que les matèries en les que la llengua
vehicular és el valencià, s’utilitza plenament.
- A l’àmbit de la interrelació amb les famílies sempre s’aplica, menys quan són inmigrants i encara no
coneixen la llengua valenciana.
PROPOSTA DE MILLORA
Des del departament de llengües se segueix insistint en què la llengua vehicular en els claustres i les reunions
d’etapa siga el valencià.
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AVALUACIÓ PLA DE FORMACIÓ
Avaluació de rendiment

PLA DE FORMACIÓ

EI

EP

ES

centre

Percentatge de professorat que arriba a les 20 hores de formació.

95

94

100

96

PLA DE FORMACIÓ

Avaluació de percepció

Només els participants (1-2-3-4-5)

FORMACIÓ CENTRES EDUCATIUS VICENCIANS (CVE)
Temporalització

Destinataris

14-09-2013

CLAUSTRE

5-10-2013

CLAUSTRE

6-11-2013

CLAUSTRE

4 i 5-10-2014

QUALITAT

17 i 18-01-2014

QUALITAT

18 i 15 d’octubre

PASTORAL I
PROFESSORAT

7 i 8 de febrer
25 i 26 d’octubre
14 i 15 de febrer
28 de febrer i 1 de
març
4 i 5 d’abril
16 i 17 de maig
8 i 9 de novembre
7 i 8 de març

ORIENTACIÓ I
PROFESSORAT
DOCENTS
DOCENTS

1-07-2014

EQUIPS
DIRECTIUS
CLAUSTRE

11 i 12 d’abril

PROFESSORAT NOVA
INCORPORACIÓ

Per concretar
De 28 de juny fins al
2 de juliol

Lloc

Temàtica

Valora 1-2-3-4-5

Ntra. Sra. del
Carmen
MANISES
Ntra. Sra. del
Carmen
MANISES
Centre
San Eugenio
(València)
Castellnovo
(Castelló)
San Eugenio
(València)
Castellnovo
(Castelló)

Encontre de CLAUSTRES
Objectiu General Anual
Sensibilitat

4,8

Educar en la Interioridad
(Proyecto)

5

SANTA CATALINA LABOURÉ

5

EFQM

5

EFQM

5

Castellnovo
(Castelló)
Castellnovo
(Castelló)
Castellnovo
(Castelló)
Castellnovo
(Castelló)

San Pablo

5
La Palabra en el aula
La herramienta del Coaching en
la turoria…

4

Ètic - Moral

5

Retir

-

Coaching

4

CESP

-

Escuela Cristiana y Vicenciana
en Pastoral. Gestión de los CEV

4

MUSEO DEL PRADO

Centre
Castellnovo
(Castelló)
MADRID

Jesús a través del arte

-

DOCENTS

Eibar

FOEVI

5

ANÀLISI I PROPOSTES DE MILLORA AL VOLTANT DEL PLA DE FORMACIÓ

INFANTIL
Vegem interessant la formació del claustre a Manises i proposem que continue sense baixar el nivell
dels ponents.
En infantil voldríem fer un grup de treball per a renovar la programació de religió per tal d’eliminar el
llibre text utilitzant noves metodologies i la tecnologia de la que disposem.
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SECUNDÀRIA

Pensem que la Formació en l’Esperit Vicencià ha estat molt ben organitzada.

FORMACIÓ INTERNA
Temporalització

Destinataris

Lloc

Temàtica

Valora 1-2-3-4-5

23 d’octubre
20 de novembre

INFANTIL
1r cicle EP

centre

Intel·ligències múltiples

5

2n i 3r cicle EP

centre

Metodologia COOPERATIVA

4,5

SECUNDÀRIA

centre

Metodologia COOPERATIVA

4

D. ORIENTACIÓ
DOCENTS
DOCENTS

CENTRE

Programació N.E.E. (*)

3,5

centre

Anglés A1-A2

5

centre

Anglés B2

5

30 d’octubre
20 de novembre
11 de desembre
23 d’octubre
13 de novembre
4 de desembre
Curs escolar 13-14
1r trimestre
1r trimestre

ANÀLISI I PROPOSTES DE MILLORA AL VOLTANT DEL PLA DE FORMACIÓ
INFANTIL

Continuar formació anglés.
Proposem per al proper curs seguir formant-nos en les diferents tècniques metodològiques per tal de
desenvolupar les intel·ligències múltiples.
TERCER CICLE DE PRIMÀRIA

Dedicar més temps a intercanvi d’experiències, projectes, idees.... entre els professor participants.

SECUNDÀRIA
El curs de metodologia cooperativa ha sigut molt profitós, perquè ens ha ensenyat la teoria i ens l’ha
fet posar en pràctica. D’aquesta manera si ens sorgien dubtes, li’ls plantejàvem a la professora.
Els cursos d’anglés han tingut molt bona acceptació, ja que ha permès als professors presentar-se a
les proves de certificació i aprovar-les. Des de secundària volem agrair personalment a la Amparo
Beltrán la dedicació que ha tingut amb els alumnes d’anglés de manera tan altruista.
El Claustre valora molt positivament la formació interna de pastoral bàsica destinada al professorat
durant el mes de febrer. Volem agrair encaridament les professores que van treballar per preparar
uns tallers instructius, senzills i enriquidors.
PROPOSTES DE MILLORA

Els cursos d’anglés destinats a la formació del professorat ens ha semblat una activitat irrenunciable
per als propers cursos. Des d’ací, voldríem agrair a l’Equip Directiu aquesta proposta formativa i ens
agradaria que tinguera una continuïtat per al curs vinent.
Donats els nous recursos tecnològics i metodològics ens agradaria tindre una formació continua al
llarg del curs 2014 – 2015 sobre el ipad a l’aula. El primer serà el dissabte 12 de juliol. Pretenem que
siga el primer d’uns altres quants.
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PLA DE FORMACIÓ
(*) Resum memòria GRUP DE TREBALL
ESTRATÈGIES D'INTERVENCIÓ DAVANT L'ALUMNE AMB N.E.E.
Materials elaborats
NAC COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ORAL CASTELLÀ
FERRAMENTA EXCELL AVALUACIÓ CRITERIAL
GUIA INTERNA PER A L'ELABORACIÓ D'UNA ACIS
La incidència en la pràctica docent
a) El NAC de la dimensió oral és una ferramenta que utilitza tot el centre, de fet s'ha
utilitzat per tal de generar proves internes que mesuren aquesta dimensió.
b) La ferramenta excell d'avaluació criterial és una ferramenta a l'abast de tot el
claustre. S'està experimentat. S'ha detectat que l'excessiu nombre d'indicadors resta
funcionalitat a la mateixa.
c) De la formació que va rebre tot el centre al voltant de la metodologia cooperativa,
les nostres aportacions sempre apuntaven a defendre aquesta metodologia com
afavoridora de l'atenció a la diversitat, com afavoridora de la inclusió. De fet s'ha
establert que la majoria del temps dedicat al reforç educatiu, el professor de
recolzament no isca de l'aula ordinària.
d) El protocol intern de disseny d'ACIS s'aprofitarà per tal de realitzar uns tallers a
l'inici del curs vinent on membres d'aquest grup ensenyaran al professorat que ho
necessite, com es programa una ACIS.

ANÀLISI I PROPOSTES DE MILLORA AL VOLTANT DEL GRUP DE TREBALL

Dissenyar per al mes de setembre uns tallers per al professorat per tal d’unificar criteris en el disseny
i execució d’una ACIS.

SECUNDÀRIA
COMENTARI:
Des de Secundària volem afermar que estem molt satisfets en tot el que s’ha fet en aquest
grup de treball.
PROPOSTES DE MILLORA

Millorar la ferramenta d’excell per a l’avaluació criterial; sempre tenint en compte que la
reforma ens arriba.
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AVALUACIÓ DINÀMICA ORGANITZATIVA INTERNA
ÀMBIT DELS EQUIPS DOCENTS

(1-2-3-4-5)

Grau de funcionalitat dels CLAUSTRES GENERALS.

4

Grau de funcionalitat dels CLAUSTRES D’INFANTIL-PRIMÀRIA.

4

Grau de funcionalitat dels CLAUSTRES DE SECUNDÀRIA.

5

Grau de funcionalitat de la COCOPE infantil-primària.

4

Grau de funcionalitat de la COCOPE secundària.

5

Grau de funcionalitat de l’ EQUIP DE CICLE D’INFANTIL .

5

Grau de funcionalitat de l’ EQUIP DEL PRIMER CICLE DE PRIMÀRIA.

5

Grau de funcionalitat de l’ EQUIP DEL SEGON CICLE DE PRIMÀRIA.

5

Grau de funcionalitat de l’ EQUIP DEL TERCER CICLE DE PRIMÀRIA.

4

Grau de funcionalitat del DEPARTAMENT DE PASTORAL.

5

Grau de funcionalitat del DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ.

5

Grau de funcionalitat dels DEPARTAMENTS ESPECÍFICS D’ESO: ciències.

4

Grau de funcionalitat dels DEPARTAMENTS ESPECÍFICS D’ESO: llengües.

5

Grau de funcionalitat dels DEPARTAMENTS ESPECÍFICS D’ESO: humanitats.

4

Grau de funcionalitat dels DEPARTAMENTS ESPECÍFICS D’ESO: educació física.

5

Grau de funcionalitat de la COMISSIÓ MEDIAMBIENTAL.

4

Grau de funcionalitat de la COMISSIÓ DE FOMENT LECTOR.

5

Grau de funcionalitat de l’ EQUIP DE TRANSICIÓ.

3

ÀMBIT DEL PAS: avaluació de percepció del PAS
Grau de satisfacció amb les condicions de seguretat del centre.

4

Grau de satisfacció amb l'equip directiu del centre.

4

Grau de satisfacció amb els canals interns de comunicació i informació.

4

Grau de satisfacció amb el treball i lloc d'ocupació.

4,75

Grau de satisfacció amb l'estat en què queden les instal·lacions després de les activitats

3,75

ordinàries extrascolars.
Grau de satisfacció amb els espais per a desenvolupar la teua tasca.

4,25

Grau de satisfacció amb el procés de queixes i reclamacions que pugues presentar.

4,25

Grau de satisfacció amb les entrades i eixides de l'alumnat.

4

Grau de satisfacció amb la convivència entre PAS / Alumnat.
Grau de satisfacció amb la convivència entre PAS / Professors.

4,00
4,50
4,50

Valora la teua satisfacció per la imatge que ofereix el centre cap a l'exterior.

3,50

Valoració de la formació proporcionada pel centre.

3,50

Grau de satisfacció de pertànyer a aquest centre.

4,75

Grau de satisfacció amb la convivència entre PAS / PAS.

DINÀMICA ORGANITZATIVA INTERNA

EP

ES

centre

Grau de satisfacció general amb l’organització i funcionament del centre.

4,08

2,95

3,31

Grau de satisfacció per l’atenció dispensada a porteria.

2,99

2,33

2,54

Avaluació de satisfacció de l’alumnat
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DINÀMICA ORGANITZATIVA INTERNA

Avaluació de satisfacció de les famílies

(1-2-3-4-5)

Grau de satisfacció amb l’organització de les entrades i eixides del centre.

EI

EP

ES

centre

Grau de satisfacció amb l’atenció oferida en secretaria.

3,62 3,22 3,43
4,33 3,83 3,69

3,37
3,91

Grau de satisfacció amb l’atenció oferida en porteria.

3,56

3,54

3,20

3,46

Grau de satisfacció amb el servei de menjador, extraescolars, assegurança
escolar.

3,72

3,70

3,66

3,70

3,88

3,76

3,48

3,72

Grau de satisfacció amb la imatge general que ofereix el centre.

ANÀLISI I PROPOSTES DE MILLORA PEL QUE FA A LA DINÀMICA ORGANITZATIVA INTERNA

INFANTIL
Creiem que estem esforçant-nos per tal de millorar la imatge del centre. Vegem que és molt
important seguir fent-ho a través d’ una comissió de màrqueting .
Es necessària la implicació de tot el professorat a l’hora de recolzar les acciones del centre sobretot
de cara a l’exterior.
També aprofitar la implicació de l’AMPA que són un bon transmissor de la nostra tasca i
actuacions.
PRIMÀRIA
Per al curs vinent adequarem l’estructura organitzativa a la realitat LOMQE.
PRIMER CICLE DE PRIMÀRIA
El serveix de porteria hauria d’estar en funcionament a les 8:40 del matí i a les 14:40 de la vesprada
per tal d’obrir al professorat i a continuació les portes del pati.
Les respectives eixides de l’aula al finalitzar les jornades lectives pensem deuen estar marcades per
un avís de megafonia (timbre, serena, música...)

SECUNDÀRIA
COMENTARI:
Creiem que la dinàmica organitzativa ha millorat molt i que tots devem posar de la nostra part per a que
segueixca augmentant. De fet, els canvis estan veient-se poc a poc, com per exemple l’ampliació de la porta i
la millora de l’accessibilitat.
Així mateix, valorem positivament què des d’enguany la informació des de la COCOPE ens arriba
inmediatament s’acaba la reunió via mail.

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA
Ens agradaria tenir alguna reunió al principi del curs amb totes les persones que vagen a utilitzar el material
d'esports, especialment amb els monitors d'extraescolars.
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Avaluació de rendiment

ÀMBIT DE L’EQUIP DIRECTIU

Valoració de l’equip directiu pel que fa al grau de consecució dels objectius programats a la seua
planificació anual.
(1-2-3-4-5)
Grau de funcionalitat de la metodologia de treball de l’equip directiu.
(1-2-3-4-5)

ÀMBIT DE L’EQUIP DIRECTIU Avaluació de percepció del PROFESSO

5
5

EI

EP

ES

centre

Grau de satisfacció del professorat amb el tipus de lideratge de l’equip directiu.

4,33

4,36

3,94

4,17

Grau de satisfacció del professorat amb l’actuació del la Direcció Pedagògica.

4,17

4,43

3,94

4,12

Grau de satisfacció del professorat amb l’actuació dels caps d’estudis.

4,44

4,43

4,5

4,44

4

4,5

4,38

4,36

(1-2-3-4-5)

Grau de satisfacció del professorat amb el tipus de lideratge de l’Entitat Titular.
Grau de satisfacció davant els reconeixements mostrats per l’equip directiu al
personal del centre.
Grau d’accessibilitat de l’equip directiu.

4

4,36

3,9

4,08

4,33

4,50

4,13

4,31

Grau d’accessibilitat de la direcció pedagògica.

4,17

4,54

4,13

4,29

Grau d’accessibilitat de l’Entitat Titular.

4,17

4,57

4,44

4,44

Grau d’accessibilitat dels Caps d’Estudis.

4,69

4,77

4,67

4,69

EI

EP

ES

centre

4,28

3,70

3,76

3,85

ÀMBIT DE L’EQUIP DIRECTIU Avaluació de percepció de les FAMÍLIES
(1-2-3-4-5)

Grau de satisfació amb l’accessibilitat de l’equip directiu

ANÀLISI I PROPOSTES DE MILLORA PEL QUE FA A L’ÀMBIT DE L’EQUIP DIRECTIU

COMENTARI:
A la vista dels resultats, la percepció que té el professorat del tipus de lideratge de l’equip directiu,
l’actuació del la Direcció Pedagògica, l’actuació dels caps d’estudis, el tipus de lideratge de l’Entitat
Titular i els reconeixements mostrats per l’equip directiu al personal del centre, és molt bona, ja que
quasi tots els indicadors superen el 4. El mateix passa amb el grau d’accessibilitat. Hem de felicitarnos tots.
PROPOSTES DE MILLORA
Els canals de comunicació interna creiem que han de seguir optimitzant-se de la millor manera
possible perquè tots nosaltres puguem defendre la postura del col·legi en qualsevol situació que es
necessite. De vegades i com a treballadors del centre ens demanen certes aclaracions a les quals no
podem fer front per falta d’informació.
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AVALUACIÓ GESTIÓ EN QUALITAT EDUCATIVA

Certificació ISO

Trànsit cap a
l’EFQM

EFQM (nivell II
Xarxa Qualitat
Conselleria)

EFQM (nivell III
Xarxa Qualitat
Conselleria)

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

EFQM
(caminem
cap al nivell
IV – Q de
bronze Xarxa
Qualitat
Conselleria)

Planificació
estratègica,
adequació i
actualització
de processos

2011-2015

2013 – 2014

Al llarg del present curs hem tingut l’assessorament, com ja anunciàrem en la memòria del curs
passat, del llicenciatari i expert en EFQM Pepe Gisbert. En l’apartat de formació d’aquesta mem`òria
hem valorat amb la màxima nota possible les sessions que hem realitzat amb el professor Gisbert.
Aquestes han tractat sobre la realització d’una planificació estratègica i l’adequació dels processos del
centre.
Les metes estratègiques s’especifiquen a continuació:
 Meta estratègica: FORMACIÓ CRISTIANA I VICENCIANA
 Meta estratègica: FORMACIÓ ACADÈMICA DE QUALITAT. LA INNOVACIÓ EDUCATIVA
 Meta estratègica: CLIMA DE CONVIVÈNCIA
 Meta estratègica: DESENVOLUPAMENT DELS RECURSOS HUMANS
 Meta estratègica: IMATGE DEL CENTRE
D’aquestes metes s’han establert línies d’acció anuals que han sigut avaluades i seguides
trimestralment. En l’actualitat estem reformant els processos de qualitat. L’experiència ha sigut molt
positiva i té continuïtat el proper curs.
Com a proposta de millora pretenem:
 Informar a principi del proper curs escolar mitjançant una circular als pares sobre les
conclusions i les accions que ha fet el centre a partir dels suggeriments extretes en les
enquestes de tal manera que les famílies es convencen que les enquestes ens serveixen per a
millorar.
 Establir un protocol clar que permeta confeccionar unes línies d’acció anuals clares,
compartides pels professors i amb responsables de seguiment determinats i implicats en la
seua tasca.
 Adequar les actes trimestrals de departaments i cicles a la nova manera de treballar.
 Introduir les dades en Indicaweb al llarg del curs vinent en funció dels objectius aconseguits.
L’objectiu durant els propers anys serà el d’aconseguir la certificació en EFQM.
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