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ALGUNES CONSIDERACIONS PRÈVIES  
 

 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: 67% 

 

 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: 92% 
 

 El percentatge de participació a les avaluacions de percepció per part de les famílies ha estat: 51,53% 
 

 El percentatge de participació a les avaluacions de percepció per part del PAS ha estat: 72% 
 
 

 
 

1. AVALUACIÓ ACCIÓ ACADÈMICA  
 
 

1.1. RENDIMENT ACADÈMIC DE L’ALUMNAT:  AVALUACIÓ FINAL 
Ací presentem una valoració global del rendiment acadèmic del grup sabent que la valoració individual quedarà 
recollida a ITACA. Podem iniciar la valoració parlant del rendiment al tercer trimestre per finalitzar realitzant una 
valoració final del curs. 

1r d’INFANTIL 

Percentatge (%) d’alumnes d’EDUCACIÓ INFANTIL que promocionen de nivell sense cap 
mesura significativa de suport    
 
 
 
VALORACIONS 
Aquest tercer trimestre en primer d'educació infantil hem treballat amb més profunditat les 
activitats multidisciplinàries des de la teoria de les intel·ligències múltiples, sempre 
continuant amb la utilització de recursos digitals, treballant emocions, conte, PDI,... tot això 
d'una manera progressiva atenent a l'evolució madurativa dels nostres alumnes. El resultat 
d’això ha sigut molt positiu, acostant-nos als objectius a aconseguir per mitjà de diferents 
vies. 
S’ha incorporat una xiqueta romanesa a la classe de 1r Infantil A. Mai ha estat escolaritzada 
i no entén les nostres llengües. . La seua incorporació ha estat ràpida i fàcil ja què es una 
xiqueta molt alegre. 
En l'àrea de coneixement de si mateix i autonomia personal, els alumnes van madurant i a 
poc a poc van sent més autònoms, orientant-se bé en l'espai, dominant les habilitats 
motrius bàsiques, cada vegada amb més seguretat, i cuidant el seu aspecte personal. Un 
xiquet porta bolquer per un retard significatiu que té diagnosticat. La resta van sols al bany 
encara que necessiten ajuda a l'hora de netejar-se. 
Hem treballat a través de contes emocions com la tristesa i la sorpresa. També, i a través 
de fitxes, els propis xiquets han anat autoavaluant la realització de les seues tasques. 

92 
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 En l'àrea de medi natural, social i cultural un 80% dels alumnes són capaços de parlar 
sobre plantes i arbres, identificant les seues parts i les fruites que ens donen. Ens vàrem 
anar d'excursió a la granja escola i ells mateixa pogueren experimentar allò que han aprés a 
l’escola plantant una planta i ara la tenen a casa. 
Poc a poc van fent raonaments matemàtics mitjançant la PDI i diferents jocs. Un 90% 
identifica els números 1, 2 i 3 però a un 70% els costa relacionar la grafia amb la quantitat i 
escriure els nombres correctament. Són pocs els que no reconeixen les figures 
geomètriques planes bàsiques: triangle, quadrat i cercle, així com les de volum: cub i 
esfera. Les seriacions han sigut explicades i treballades de diferents manera, sempre partint 
del propi cos, la qual cosa ha donat uns resultats positius. Hi ha 6 casos que pel seu nivell 
maduratiu no aconsegueixen realitzar-les correctament. 
A nivell de llenguatges: comunicació i representació es nota encara més que els alumnes 
han anat madurant i construint els seus propis coneixements. Exceptuant el cas del xiquet 
amb retard diagnosticat, 2 xiquets que quasi no se’ls entén , tres estrangers i tres que són 
més tímids. La resta s’expressa amb claredat i de forma espontània els seus raonaments, a 
pesar que en esta edat encara tenen prou problemes de dicció. Els casos amb més dificultat 
s'han posat en coneixement de la psicòloga i els pares per a treballar conjuntament. Tots 
els xiquets  memoritzen  cançons i poesies i van descobrint el llenguatge escrit tant en els 
contes com en qualsevol lloc on apareix: etiquetes, cartells, etc.. 
Van dominant els traços treballats i un 80% escriu el seu nom i ho reconeix. També copien 
paraules escrites amb lletres majúscules. Durant tot el curs hem treballat les vocals. Un 
70% són capaços de reconèixer-les. Quasi tots les escriuen bé. 
Han evolucionat molt en el dibuix i cada vegada són més detallistes en les seues creacions. 
Tots menys dos, coneixen els colors bàsics treballats durant el curs. La majoria s'han iniciat 
en les tècniques plàstiques del retall, apegat, esgarrat i picat encara que hi ha alguns casos 
que els costa un poc més. En la part musical a tots els agrada cantar i escoltar audicions 
musicals i diferencien els ritmes i tipus de sons. 
 
En l'àrea de religió quasi tots els xiquets coneixen la Mare de Déu i al seu fill Jesús. 
Respecten i intenten complir els valors treballats. També coneixen l'Església i alguns símbols 
Cristians. 
 
Respecte a l’aprenentatge d’una Llengua Estrangera en l’etapa de L’Educació Infantil és 
molt enriquidora si va barrejant-se amb la llengua materna, com ha estat en aquest curs. 
Els xiquets d’aquesta etapa han anant assolint els continguts que les tutores anaven 
presentant i aquests eren reforçats en la llengua anglesa sempre des de la destresa de la 
comprensió i després de l’expressió oral mitjançant recursos audiovisuals i objectes de la 
vida reial emprats en la classe. 
 
PROPOSTES DE MILLORA 
Durant el proper curs s’intentarà fer un reforç més específic atenent a cada cas. 
 
 
 

 
 
 

1.1. RENDIMENT ACADÈMIC DE L’ALUMNAT:  AVALUACIÓ FINAL 
Ací presentem una valoració global del rendiment acadèmic del grup sabent que la valoració individual quedarà 
recollida a ITACA. Podem iniciar la valoració parlant del rendiment al tercer trimestre per finalitzar realitzant una 
valoració final del curs. 

2n d’INFANTIL 
Percentatge (%) d’alumnes d’EDUCACIÓ INFANTIL que promocionen de nivell sense cap mesura 

significativa de suport    

77,4 
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VALORACIONS 
 
2nA: Els resultats obtinguts durant el curs 14/15 son prou satisfactoris. Encara que 
continuen les diferències maduratives i d’aprenentatge entre  tres grups  diferenciats, els 
alumnes han millorat al seu ritme. 
 
Dels 26 alumnes, 15 han superat, sense problemes, tots els criteris d’avaluació en les 
diferents àrees; 6 xiquets, no han aconseguit assimilar tots els continguts treballats durant 
el curs i han de millorar en actitud i motivació. Els altres 5 alumnes; dos d’ells diagnosticats 
amb TEA  amb els quals, continuem treballant  per tal de aconseguir uns objectius concrets 
basats principalment en: el desenvolupament de hàbits, rutines, habilitats socials i 
adquisició del llenguatge i de conceptes bàsics i han segut avaluats seguin pautes diferents. 
Cal dir que la progressió  en habilitats socials i autonomia és molt significativa. A més a més 
ú d’ells si té llenguatge i comprèn ordres, manté una conversació senzilla, comença a jugar 
amb els seus companys i he pogut avaluar-li tots els continguts treballats. 
 Amb els altres tres alumnes hem intentat  ajustar els continguts, la metodologia i el 
material de treball  a les seues necessitats , sobretot el material de lectura i escriptura però, 
els resultats no han segut prou positius, continuen amb un nivell maduratiu baix en totes 
les àrees però sobre tot en la del llenguatge.  
 D’aquets 5 xiquets, quatre acuden a sessions en centres específics ( IDINEA, UCV, 
DIGNAVALL) i, dins del nostre centre tots  han rebut un seguiment per part de les mestres 
de suport i audició i llenguatge.  Hi ha un cas que no està diagnosticat però que no 
evoluciona i mostra una falta d’interès i motivació fins i tot en  els suports.  
 
 CSM i AP: En esta àrea, sis alumnes han de reforçar algun aspecte: autonomia, orientació 
espacial, atenció, participació. Continua existint un desnivell quant a la motricitat gruixuda i 
fina: equilibri, recepció i llançament, precisió en el traç, posició del llapis, salts, pujar i 
baixar escales, però com he comentat els progressos individuals han segut prou positius. 
 
CENFS:  En esta àrea el gran grup ha assimilat tots els continguts treballats.  
On troben una major diferència és en els conceptes de lògica i matemàtica (resolució 
problemes, contar, seqüències...) i en l’ expressió d’ idees i opinions relacionats amb els 
continguts treballats, però és qüestió de temps (diferents estats maduratius i culturals) 
Sis alumnes han de reforçar, els conceptes bàsics  com colors, nombres, formes, vocabulari, 
conceptes espacials, de mesura i classificació i ordenació d’elements.   
 
LLENGUATGES: COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ:   Igual que durant el trimestre 
anterior en aquesta àrea és on millors resultats n’hi ha;  quasi tots han superat els objectius 
programats; coneixen aspectes de les diferents llengües, escolten i comprenen contes, 
s’expressen correctament, reconeixen i escriuen el seu nom, s’han iniciat en la lectura i 
escriptura, han millorat el seu dibuix  i d’utilització de tècniques i destreses manuals... Tots 
participen en activitats de moviment, balls, cançons i quasi tots comencen a utilitzar els 
diferents suports digitals.  
Les diferents actuacions amb els alumnes amb  dificultats d’aprenentatge i/ o del  
llenguatge         ( poc desenvolupat, amb problemes de expressió, pronunciació, i dicció),  
han millorat la seua comprensió i motivació, ja que, poc a poc comencen a comunicar-se  
tant amb els sues companys com amb els adults però, encara no han adquirit un llenguatge 
fluït i no poden expressar  i fer-se comprendre en totes les situacions habituals (contar 
experiències, manifestar sentiments i emocions, resolució de conflictes.. .). 
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RELIGIÓ: Han assimilat els comportaments i valors treballats i estan desenvolupant 
sentiments d'empatia i respecte cap als altres. Coneixen a diferents personatges bíblics, 
paràboles, oracions, cançons i participen amb gust en les diferents celebracions religioses. 
 
2n B 
Els resultats obtinguts durant aquest trimestre han sigut molt satisfactoris. Tots els xiquets 
han evolucionat prou, cadascun al seu ritme.  
Tant a nivell cognitiu, conceptual i motriu el 75% dels alumnes han superat tots els 
objectius proposats durant el curs. El 25% restant ha tingut dificultat en alguna àrea, bé pel 
seu grau de maduresa o pel seu ritme irregular de treball. 
 
CONEIXEMENT DE SI MATEIX I L’AUTONOMIA PERSONAL 
La majoria dels xiquets han adquirit els diferents hàbits i rutines. Són autònoms quant a la 
seua autonomia personal. Coneixen el seu cos i les seues possibilitats i han adquirit una 
major precisió en els gestos, moviments, i expressió de sentiments. També han progressat 
en el respecte i acceptació de les normes de convivència (torns, files, regles de jocs...). Hi 
ha un grup de 5 xiquets que necessita millorar la seua atenció i ritme de treball per a 
adquirir una major autonomia en les seues activitats habituals. I un grup de 3 xiquets que 
s’ha d’esforçar un poc més per millorar la motricitat fina.  
 
MEDI FÍSIC, NATURAL, SOCIAL I CULTURAL 
La majoria de la classe ha assimilat tots els conceptes treballats i mostren un interès 
creixent per aprendre i descobrir nous conceptes i elements. 
A alguns xiquets els ha costat més explicar alguns conceptes del medi natural i han 
necessitat un suport visual. I també interioritzar conceptes matemàtics (números, 
seqüències, associació i classificació d’elements, seriacions, conceptes temporals) i resoldre 
activitats lògic-matemàtiques. 
 
ELS LLENGUATGES: COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ 
A nivell de llenguatge la majoria dels xiquets tenen una evolució d’acord a la seua edat fins i 
tot hi ha un bon grup que s’expressa de manera molt fluïda i clara. Hi ha un grup de 5 
xiquets que cal reforçar un poc més. Dos d’ells que per maduresa els costa més seguir una 
conversa i tres per idioma ja que són estrangers.  
Quant a la lectura quasi tots els xiquets s’han iniciat sense dificultats. Cal mencionar 4 
xiquets que coneixen les lletres i els seus sons fins i tot lligen síl·labes però es fan un 
embolic a l’hora de llegir paraules. I 2 xiquets que encara tenen problemes per a reconèixer 
les vocals. 
Pel que fa a l’escriptura tots son capaços d’escriure paraules menys 3 xiquetes que 
presenten problemes per realitzar les grafies de les lletres. 
La majoria han aconseguit un bon nivell de dibuix exceptuant un grup reduït al qual no li 
agraden massa les activitats plàstiques. Tots gaudeixen amb les activitats musicals. 
En aquest tercer trimestre Xavi (el xiquet autista) va començar molt bé. Alguns dels 
aspectes a destacar son que col·laborava en les diferents activitats de l’aula, a més seguia 
rutines i hàbits del dia a dia, i era capaç d’utilitzar la metodologia estructurada de l’aula amb 
poca supervisió per part de la mestra.  
Els diferents professionals que atenem a Xavi hem notat en ell de fa 4 o 5 setmanes un 
canvi molt gran de comportament. Gran part dels hàbits, rutines i comportaments que 
havíem aconseguit s’han perdut. Des de que entra a classe fins que ix Xavi renega de tot, 
no vol col·laborar en res i si ho fa es cansa de seguida. Hem tornat a les conductes i 
comportaments inadequats com: ixir-se’n de classe, pegar voltes sobre si mateix, escopir, 
llevar-se la roba, mossegar objectes, pegar.... 
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RELIGIÓ 
Els continguts i els valors treballats a aquesta àrea han sigut  assolits per quasi tots els 
xiquets:  
Participen mostrant gust i respecte en l’oració diària i en les diferents celebracions. 
Reconeixen a Maria com a la mare de Jesús i tots els cristians i aprenen a demanar perdó i 
a perdonar com ens ensenya Jesús. 
 
PROPOSTES DE MILLORA 
 
Durant el proper curs s’intentarà fer un reforç més específic atenent a cada cas. 
 
 
 
 

1.1. RENDIMENT ACADÈMIC DE L’ALUMNAT:  AVALUACIÓ FINAL 
Ací presentem una valoració global del rendiment acadèmic del grup sabent que la valoració individual quedarà 
recollida a ITACA. Podem iniciar la valoració parlant del rendiment al tercer trimestre per finalitzar realitzant una 
valoració final del curs. 

3r d’INFANTIL 
Percentatge (%) d’alumnes d’EDUCACIÓ INFANTIL que promocionen d’ETAPA sense cap mesura 

significativa de suport    

 

 
VALORACIONS 

 

89 
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PROPOSTES DE MILLORA 
 
Durant el proper curs s’intentarà fer un reforç més específic atenent a cada cas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Els alumnes de cinc anys han superat amb èxit, els objectius proposats per a 

aquest curs, exceptuant el cas de vuit alumnes. 

En l'àrea d' identitat i autonomia personal, tots han adquirit els traços treballats 

durant el curs com espirals, traços semicirculars, descendents, ascendents, 

bucles... 

La majoria ha afiançat la lateralitat exceptuant el cas d'alguns alumnes. Tots 

han assolit el control d'esfínters, la higiène i la rutina que es fa en l'aula 

diariament. 

En quant a psicomotricitat fina, un gran número de xiquets saben agafar el 

llapis correctament encara que alguns no ho han aconseguit i tenen que ajudar-

se amb correctorsi han avançat en el control de la coordinació oculo-manual. 

En psicomotricitat grossa tots saben rebre un baló, fer equilibris, reptar, botar, 

diferents tipus de marxa... 

Tots reconeixen i expressen les emocions treballades, enjuny i vergonya i els 

valor com la sinceritat i la valentia.  

En l'àrea de coneixement de l'entorn la majoria han alcançat els objectius que 

pertanyen a esta àrea tal com els números del 1 al 10, els ordinals del primer al 

dècim, la realització de sumes senzilles i restes exceptuant el cas d’alguns 

alumnes,  seriacions de tres elements, ordenació de sequències temporals, 

conceptes espacials  (centre, entre, al mig de, ple i buit...). 

Coneixen diferents classes d'animals i son capaços de classificar-los atenent a 

diverses característiques tals com si son animals de terra, aigüa, si volen, si 

son domèstics, salvatges, diferents esports a l’aire lliure, esports individuals i 

col·lectius… 

Tots coneixen els canvis climàtics que es produïsen al paissatge, identifiquen la 

roba pròpia de cada estació i les seues característiques. 

També coneixen el procés de creixement d'una planta, les seues funcions, les 

seues necessitats i la cura que han de tindre amb la naturalesa. 

En l'àrea de llenguatges la majoria escriuen la seriació numérica del 1 al 10, 

saben fer sumes i restes senzilles. Tots han acabat el primer llibre de lectura 

exceptuant sis alumnes, la resta ja va pel llibre número dos i cal destacar a dos 

alumnes que aconseguit terminar ell llibre dos..Realitzen construccions 

plàstiques amb diferents materials, discriminen diferents intensitats i ritmes, 

coneixen alguns instruments. 
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1.1. RENDIMENT ACADÈMIC DE L’ALUMNAT:  AVALUACIÓ FINAL 
Ací presentem una valoració global del rendiment acadèmic del grup sabent que la valoració individual quedarà 
recollida a ITACA. Podem iniciar la valoració parlant del rendiment al tercer trimestre per finalitzar realitzant una 
valoració final del curs. 
 

PRIMÀRIA  

Percentatge (%) d’alumnes per AULA que aconsegueixen superar tots els objectius mínims 

 
 

 

Percentatge (%) d’alumnes per AULA que ACONSEGUEIXEN superar els objectius mínims per àrees 

 

EP 
1rA 
EP 

1rB 
EP 

 2nA 
EP 

2nB 
EP 

 3rA 
EP 

3rB 
EP 

 4tA 
EP 

4tB 
EP 

 5éA 
EP 

5éB 
EP 

 6éA 
EP 

6éB 
EP 

CMN X X  90,48 100  X X  91,30 95,65  X X  96,55 79,17 

NAT 92,86 92,86  X X  92,86 100  X X  96 92,31  X X 

EA 100 100  100 100  100 100  95,65 100  100 96,15  100 100 

EF 100 100  100 100  100 100  100 100  100 100  100 100 

LCL/CLL 85,71 89,29  90,48 95,83  96,43 100  95,65 91,30  100 96,15  100 91,67 

CCSS 92,86 92,86  X X  89,29 100  X X  96 100  X X 

PLE/AN 92,86 100  100 100  100 100  91,30 91,30  84 100  93,10 62,50 

M 89,29 85,71  90,48 95,83  75 96,55  95,65 78,26  96 96,15  86,21 91,67 

VLL 82,14 85,71  90,48 95,83  82,14 96,55  86,96 91,30  96 88,46  100 91,67 

REL 100 100  100 100  96,43 100  95,65 95,65  100 100  100 100 

CV X X  X X  X X  X X  100 100  X X 

 
 

 

 

 
 

1r PRIM A 1r PRIM B 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

1r A 
EP 

1r B 
EP 

2n A 
EP 

2n B 
EP 

3r A 
EP 

3r B 
EP 

4t A 
EP 

4t B 
EP 

5é A 
EP 

5é B 
EP 

6é A 
EP 

6é B 
EP 

82,14% 85,71% 90,48% 95,83% 75% 93,10% 82,61% 78,26% 84% 80,77% 82,76% 58,33% 

83,93% 93,33% 84,21% 80,43% 82,35% 71,70% 

VALOR CONFORME:   1r, 2n i 3r: 90 %              4t, 5é i 6é: 80 %         

VALOR CONFORME:   1r, 2n i 3r: 90 %              4t, 5é i 6é: 80 %         
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6é PRIM A 6é PRIM B 

  
 
VALORACIONS I PROPOSTES DE MILLORA 

 
 

1r educació Primària 
 

 1er A:  Els resultats acadèmics en aquest 3r trimestre han sigut satisfactoris a nivell 

general. 

Pel que fa a les àrees de llengües, el nivell d’exigència ha augmentat considerablement 

centrant els aprenentatges en l’expressió escrita. Tot i que aquesta destresa és complexa, els 

nostres alumnes han pogut assolir els objectius plantejats. Només 5 alumnes no han assolit 

els objectius plantejats per les seues dificultats específiques: desconeixement de la llengua, 

ACI’s, dèficit d’atenció i dificultat específica del llenguatge. 

A l’àrea de matemàtiques, la majoria han assolit els objectius, han tingut menys dificultats , 

potser per les característiques de l’assignatura: repetitiva, mecànica i continua. 

A les àrees de Naturals i Socials els resultats han estat més favorables degut a que els 

continguts treballats són més familiars. 

Pel que fa al comportament, hem observat falta d’atenció i incapacitat per a seguir les 

normes de la classe, dificultat que ha anat desapareixent al llarg del trimestre. 

Cap a la fi s’ha incorporat una nova alumna a l’aula, qui desconeix el castellà i el valencià. 

Els alumnes han evolucionat de manera positiva al llarg del curs. 

Cinc dels nostres alumnes no han pogut superar satisfactòriament la totalitat de les àrees per 

les dificultats esmentades. Considerem que tots ells necessitaran atenció educativa 

individualitzada el proper curs.  Proposem a 2 d’estos alumnes per a romandre un any més 

en 1r. 

 1r B: 
A principi de trimestre, en tornar de les vacances de Setmana Santa i festes de Cullera, els 

alumnes es mostraven a nivell general xarradors i desinquiets, encara que, en passar el mes 

d’abril, es va notar una millora considerable quant a comportament, a més, han aconseguit 
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treballar molt bé de manera autònoma i a l’hora de les explicacions solen estar més atents.  

Pel que fa a la lectura, tant en valencià com en castellà, tots els alumnes han evolucionat 

positivament millorant en el ritme i l’entonació, hem continuat fent una lectura diària en 

xicotet i gran grup la qual cosa ens ha permés disposar de més temps per a altres tasques. 

Pel que fa als resultats acadèmics, la majoria dels alumnes han superat els indicadors 

d’aquesta avaluació. Hi ha dos alumnes que tenen suspeses la majoria d’assignatures 

instrumentals i repetiran primer el proper curs, s’ha parlat amb els pares d’aquests alumnes 

per que aquestes vacances treballen i reforcen a casa.  Després, hi ha un altre alumne que 

ha suspès valencià i matemàtiques i, tot i que promociona a segon, s’ha parlat amb la mare 

perquè repasse els continguts aquest estiu. 

L’alumna amb l’ ACIs no s’ha adaptat a les rutines d’aula i de treball per les nombroses faltes 

d’assistència. No ha tingut reforç durant el curs. 

A les àrees de llengües, s’ha notat un avanç en la lectura gràcies a les lectures diàries 

individuals, en xicotet i gran grup. Pel que fa a la lectura comprensiva, que treballem tant a 

classe com a casa, els alumnes també han mostrat millora encara que continuen mostrant 

dificultats per a extraure informació d’un text. Aquest trimestre ens hem centrat sobretot en 

l’expressió escrita aplicant les regles ortogràfiques que hem aprés i és en aquest àmbit on els 

alumnes han mostrat una gran dificultat. 

A l’àrea de matemàtiques, les sumes i les restes estan assolides, encara que la major part 

dels alumnes també tenen assolides les sumes amb portades, hi ha un xicotet grup que 

encara mostra dificultat. Aquest trimestre els hem iniciat amb la multiplicació i encara l’han 

d’assolir.  Com el passat trimestre notàrem molta dificultat, a nivell general, en la resolució 

de problemes. Vam decidir reforçar-los aquest trimestre amb un llibret de problemes i la 

valoració ha sigut molt positiva. 

Cal destacar que, tot i que els continguts aquest trimestre han sigut especialment densos, 

hem aconseguit acabar-los la primera setmana de juny per tal de reforçar aquells continguts 

que hem cregut pertinents. 

 MÚSICA I RELIGIÓ 

L’inici d’etapa a primària ha estat molt ric, el grup humà ha estat heterogeni respecte a la 

capacitat de treball, han assolit els objectius presentats a l'inici de curs, i es valora molt 

positivament el fet de tindre dues sessions de música a la setmana, ja que s'han ampliat les 

tasques, i a més, s'ha integrat amb l'assignatura de Religió tot el bloc de cançons que es 

preparen per a treballar la competència espiritual a l'àrea de música. Es valora de forma 

positiva el material de l'editorial i es planteja que per al proper curs, els xiquets no compren 

el quadern de treball, ja que el projecte Savia permet afegir materials a criteri del mestre, i a 
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banda de l'estalvi econòmic, podem afegir continguts relacionats amb la competència 

espiritual. 

 
2n educació primària 

 2nA 

La utilització d’indicadors per a avaluar les assignatures ha resultat molt satisfactori. Quasi 

tots els alumnes han assolit els objectius marcats encara que alguns alumnes han arribat 

amb més facilitat que altres. Hi ha dos alumnes que han suspés pràcticament totes les 

assignatures, proposem a estos 2 alumnes per a romandre un any més en 2n. Un altre grup 

reduït d’alumnes no ha superat algun indicador però tenen les assignatures aprovades. 

Aquests indicadors venen reflectits a les notes per a que els reforcen a l’estiu. 

A poc a poc, han adquirit els hàbits i rutines que fan possible que tinguen independència per 

a treballar i que raonen les contestacions. 

No hi hagut problemes per a seguir la programació i la temporalització. A més, intentem que 

les metodologies siguen diverses i enriquidores per als alumnes.  El fet de que a final de curs 

s’haja treballat amb metodologies més variades ha fet que els nostres alumnes hagen notat 

menys el cansament de fi de curs. 

 2nB: 
En general els alumnes han treballat al llarg del curs molt bé. Tots són capaços de seguir el 

ritme de la classe. Demostren molt d’interès en tot el que s’explica. La seua participació a 

nivell oral és alta i ho demostren fent preguntes i participant contínuament en debats sobre 

temes sorgits a la classe.  

En general la classe acaba amb un bon nivell.  

A l’àrea de llengua castellana el nivell lector és bo, hi ha tres alumnes als quals s’ha 

recomanat llegir tots els dies de les vacances per tal d’aconseguir més velocitat lectora. A 

nivell d’expressió escrita i ortografia, el nivell també és bo, així i tot uns pocs alumnes han de 

reforçar-lo estes vacances. 

A l’àrea de matemàtiques tots els alumnes han superat els objectius previstos. Aquells que 

tenen dificultats en la lectura també ho tenen en la resolució de problemes.  

Tan sols hi ha un alumne que no ha aconseguit superar els objectius de segon a les àrees de 

castellà, valencià i matemàtiques, és l’alumne amb síndrome d’Asperger , continua tenint 

problemes en el seguiment de la classe. Ja he parlat amb el departament d’orientació i 

creiem que cal aplicar-li un ACIS en aquestes assignatures. 

L’alumna immigrant que retornà al segon trimestre s’ha reintegrat perfectament. El seu 

rendiment a les àrees de llengua havia baixat però poc a poc ha anat posant-se al nivell dels 

altres. 
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 ANGLÈS 
L’assignatura d’Anglès i Plàstica han obtingut un resultat del 100%. S’han avaluat les 

destreses bàsiques de la llengua estrangera i majorment el pes de l’assignatura ha estat en 

la comprensió i expressió oral. 

 MÚSICA 
L’acomiadament del projecte "Conecta con Pupi 2.0" ha estat molt positiu, ja que els 

alumnes de segon s'han beneficiat de les dues sessions de música a aquest nivell, i s'han 

ampliat les tasques desenvolupant blocs de continguts de l’àrea de Religió en les cançons per 

a l'eucaristia que han aprés els xiquets. S'han assolit els objectius presentats a principi de 

curs. 

 
3r educació primària 

 3r A: 

Els resultats han sigut satisfactoris superant els mínims quasi tots els alumnes i al llarg del 

tercer trimestre s’ha treballat per tal de preparar-los per a la prova de nivell. Set alumnes 

presenten dificultats d’aprenentatge puntuals degut a la seua capacitat. Un d’aquests xiquets 

es proposa per a repetir 3r, una alumna amb problemes de salut durant el curs es reforçarà 

durant l’ estiu a les àrees suspeses. Els dos alumnes amb suport personalitzat presenten 

dificultats a l’ àrea de valencià i matemàtiques, per mancança de vocabulari i comprensió de 

problemes. 

La major dificultat a l’aula ha estat en les àrees de llengües, en l’ortografia i l’expressió 

escrita. I a l’àrea de matemàtiques en resolució de problemes i geometria. A l’àrea de 

socials, els costa memoritzar els conceptes de cada unitat, encara que s’ha treballat utilitzant 

les tècniques d’ estudi amb el subratllat i esquemes. 

 3r B: 
En general, els alumnes han treballat molt i molt bé, al llarg del 3r trimestre, per tal de 

preparar-los per a la prova de nivell. Tots segueixen el ritme de la classe i a excepció de dos 

alumnes amb una assignatura suspesa, la resta ha treballat i ha assolit els continguts 

programats. L’alumne amb ACI a matemàtiques i castellà l’aula ha aconseguit superar la 

major part dels indicadors, però encara li costa seguir la marxa de l’aula. 

A l’àrea de matemàtiques, els alumnes han evolucionat favorablement, encara que alguns 

presenten dificultats amb la divisió i la resolució de problemes. A l’àrea de castellà, les 

majors deficiències es presenten amb la comprensió oral, l’expressió escrita i els dictats. A 

l’àrea de valencià, els alumnes presenten carències en vocabulari i ortografia. A les àrees de 

naturalesa i socials, en general, els alumnes han après a treballar amb esquemes i a aplicar 

les tècniques d’estudi. 

 ANGLÉS I PLÀSTICA 
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Els resultats de l’avaluació han estat satisfactoris. Els alumnes van assolint la llengua 

estrangera en l’àmbit de les quatre destreses i a més en la cultura de la llengua que estan 

aprenent. 

 MÚSICA 

S'han assolit els objectius presentats a l'inici de curs, i es valora molt positivament el fet de 

tindre dues sessions de música a la setmana, ja que s'han ampliat les tasques, i a més, s'han 

desenvolupat blocs de continguts de l’àrea de Religió en les cançons per a l'eucaristia que 

han après els xiquets. Es valora de forma positiva el material de l'editorial i es planteja que 

per al curs proper, els xiquets no compren el quadern de treball, ja que el projecte Savia 

permet afegir materials a criteri del mestre, i a banda de l'estalvi econòmic, podem afegir 

continguts relacionats amb la competència espiritual. L’inici amb la flauta dolça ha aportat 

una oportunitat de millora i el 90% dels xiquets ha aconseguit les competències necessàries 

per aquest nivell, i d'aquest percentatge, un 60% tenen adquirit un nivell molt elevat. L'altre 

10% aplega als objectius mínims necessaris per a superar l'assignatura. 

 

 EDUCACIÓN FÍSICA A 1r, 2n i 3r 

L’avaluació dels resultats acadèmics resulta satisfactòria. Tots els alumnes han aconseguit 

superar els mínims establerts i una gran majoria ho han fet de forma àmplia. Com és natural 

les habilitats no són les mateixes en cada alumne per la qual cosa alguns ho han fet amb 

més retard o a un ritme diferent. En aquesta avaluació el percentatge de continguts teòrics 

era més reduïda. 

 
 
4t educació Primària 

En general, el rendiment acadèmic ha estat molt satisfactori. El fet de potenciar les 

metodologies actives i l’ús de les noves tecnologies, ha suposat un impuls qualitatiu als 

processos d’ensenyament i aprenentatge. 

 

Al grup 4tB el fet que cinc alumnes no hagen assolit el conjunt d’indicadors proposats, ha 

provocat que la mitjana d’aprovats es quedés en un 78 %. 

Del conjunt d’alumnes, cinc presenten necessitats educatives. 

Un va arribar al mes de febrer amb un nivell acadèmic deficitari. S’ha treballat amb ell però 

no ha aconseguit apropar-se al nivell requerit, per la qual cosa, l’alumne no promocionarà de 

nivell. Se li ha estructurat un  treball d’estiu i ja tenim el plantejament per al curs vinent. La 

família recolza totes les mesures que proposa l’equip docent. 

Un altre alumne és el que estava realitzant per segon any el 4t nivell de primària. La 
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proposta educativa treballada la trobem molt adequada, però la realitat és que l’alumne 

encara presenta mancances a nivell d’aprenentatges bàsics. Aquests fets ens condueixen a 

assegurar que al curs següent a l’alumne se li hauran d’adaptar les assignatures més 

instrumentals com són totes les llengües i les matemàtiques. L’alumne treballa també amb 

una professional externa que es coordina sistemàticament amb l’equip docent. La família 

recolza les propostes de l’equip docent. 

Hi han dues alumnes amb problemes lectoescriptors que reben reforç educatiu amb 

logopedes externes. 

Per últim, un alumne està diagnosticat amb hiperactivitat i rep medicació. 

 

A 4tA de primària contem amb un alumne  que romandrà un any més a aquest nivell, 

aquest presenta, pràcticament totes les assignatures suspeses i tot i que ha anat millorant 

durant el curs, aquesta milloria no li ha servit per a poder ficar-se al nivell dels criteris 

d’avaluació. 

Durant el tercer trimestre també hem comprovat que ha mostrat  una lleu milloria en la seva 

actitud davant les tasques. S’ha parlat amb la mare i la psicopedagoga del centre i hem 

acordat que la millor decisió és que l’alumne es quede un any més al nivell. 

Altra alumna ha suspès coneixement del medi, anglès i educació artística degut a la seues 

faltes d’assistència i l’impediment que suposen aquestes per a fer els treballs de grup i 

individuals.  

Altres dos alumnes passen de curs amb l’assignatura de valencià suspesa, un d’ells ha 

mostrat un rendiment irregular durant el curs i l’altra presenta moltes dificultats en la 

lectoescriptura i se li proporcionarà material per a que treballe durant l’estiu.  

A música amb els resultats assolits pel alumnes es ratifica que l'inici del projecte d'iPad's a 

l'escola ha estat un èxit, la clau ha estat en començar amb els materials que ja dominava el 

mestre, i això ha facilitat el treball. El nivell amb la flauta dolça s'ha mantingut prou elevat, i 

la resta d'objectius s'han desenvolupat de forma correcta al curs. Per al proper curs es 

planteja el canvi de materials, continuant amb el projecte Savia, i esperem poder aprofitar la 

flexibilitat que ens dona aquest projecte.  

 

5é educació primària 

Els resultats en general han estat prou satisfactoris, cal destacar a l’àrea d’anglés 4 alumnes 

no han aconseguit els objectius mínims, tot i que s’havia adaptat l’avaluació i els criteris. Per 

aquests estiu s’ha recomanat material de reforç per assolir les habilitats i coneixements 

mínims. 
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S’han observat conductes disruptives que han interferit en moltes ocasions en el 

desenvolupament normal de la classe. Estes conductes han sigut entre altres: faltes de 

respecte cap al professor i cap als altres alumnes. Aquestes incidències es tracten amb 

entrevistes personals amb els alumnes implicats, amb tutories grupals amb el gran grup, 

amb entrevistes personals amb les famílies i amb la intervenció de l’equip directiu. 

A l’àrea de matemàtiques alguns alumnes han fet recuperacions i alguna adaptació xicoteta 

per aconseguir els criteris establerts per aquest curs  i s’ha contat molt l’esforç d’alguns 

alumnes. 

A alguns alumnes se’ls ha fet per aquest estiu uns materials específics per a les seues 

necessitats. 

La presència del pares a l’aula ha estat molt satisfactòria i ha donant un resultat  excel·lent 

en el rendiment acadèmic de l’aula. 

Les eixides a la biblioteca també han estat molt recomanables, pel que el proper any es  

programaran més activitats conjuntes i des de més endavant.  

Es recomana des de principi de curs un reforç especialitzat, una adaptació de l’avaluació i 

donar-li més temps en l’aprenentatge a cinc alumnes de cinqué, en definitiva adaptacions no 

significatives. 

 

6é educació Primària 

 6éA:  El 82,75% de l’alumnat assoleix tots els objectius mínims de totes les àrees. El 

rendiment, per tant, resulta molt satisfactori. 

Aquest  grup ha presentat problemes de conducta durant tot el curs. S´han fet tutories amb 

les famílies, però la conducta no s´ha modificat. Ha intervingut el departament d´orientació. 

Un alumne amb ACIS no ha aconseguit superar els objectius programats en l’ àrea de 

matemàtiques. 

 

6éB: El 58,3% de l’alumnat assoleix tots els objectius mínims de totes les àrees.  

Aquest  grup ha presentat problemes de conducta durant tot el curs en alguna de les àrees 

la qual cosa ha fet  baixar molt el rendiment d’alguns alumnes en particular i de la classe en 

general. 

 

Els alumnes amb ACIS han aconseguit superar la major part dels indicadors programats per 

a aquest curs.  

 

En general tots els alumnes han assolit hàbits de treball i estudi, la qual cosa els permetrà 



     Col·legi “LA MILAGROSA”. Cullera                                                                                                             MEMÒRIA 2014-2015 

Pàgina 18 de 86 

passar a secundària amb bona base per poder fer front a les noves exigències de l’etapa. 

En finalitzar primària, s´ha establert una divisió dels alumnes per al pas a secundària de 

manera que estiguin equilibrats a nivell comportamental i acadèmic (heterogeneïtat) .  

Tota la  informació referida a aquests comportaments ha estat transmesa al tutors de la 

següent etapa i el departament d’orientació és conscient perquè ha fet intervencions 

puntuals durant el curs tant amb alumnes con en famílies i tutors. 

 

 ANGLÈS 6é B 

Els resultats obtinguts no són del tot satisfactoris ja que alguns alumnes no han assolit , 

entre altres, els criteris d´avaluació següents: 

6tLE.BL4.1 Produir autònomament textos escrits lliures, de manera individual, cooperativa o 

per aproximació dialògica, aplicant les convencions ortogràfiques bàsiques, patrons gràfics i 

els principals signes de puntuació, per a parlar de si mateix, del seu entorn més immediat i 

d’aspectes de la seua vida quotidiana, en situacions familiars predicibles.  

6tLE.BL2.5 Interpretar les demandes de les tasques d'aprenentatge, mantindre la 

concentració mentres les realitza, mostrar perseverança i flexibilitat davant dels reptes i 

dificultats, esforçar-se i mantindre la calma i la motivació i intentar resoldre els dubtes pels 

seus propis mitjans fent-se preguntes i buscant ajuda, si en necessita.  

 A més ha estat l´aspecte comportamental . Des de tutoria s´ha planificat treball amb 

l’alumnat i els resultats es veuran a llarg termini. Pensem que amb la barreja d´alumnat per 

al proper curs, molts problemes actitudinals desapareixeran. 

 Educació física de 4t, 5é i 6é 

En aquesta avaluació hem treballat una UDI de Jocs d’oposició.  La gran majoria dels 

alumnes, han aconseguit superar els objectius mínims establerts. Cal recordar que l’àrea d’EF 

està enfocada per tal que tots els alumes puguen aplegar a aquests mínims 

independentment de les seues capacitats físiques, per la qual cosa si algun alumne no arriba 

als mínims és ocasionat per una deixadesa de les seues funcions com alumne/a en els 

aspectes motors, conceptuals i de conductuals (cal recordar que el currículum de l’àrea recull 

una sèrie d’objectius directament relacionats en aspectes conductuals). 

Pel que fa al comportament és necessari remarcar que el grup B de 6é ha mantingut durant 

quasi tot el curs una actitud inadequada. S’ha treballat molt al voltant d’aquesta deficiència 

però els resultats encara no són apreciables. Si tenim en compte que el curs vinent aquests 

dos grups es reorganitzaran en dos grups nous, probablement aquesta circumstància 
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deficitària es veurà millorada.  

Cal nomenar que la sortida de fi de curs ha sigut molt satisfactòria, potser perquè els 

alumnes més “conflictius” en l’aspecte conductual no varen vindre a la mateixa (en virtut de 

l’aplicació del RRI). Estem estudiant la manera de poder fer més eixides a les instal·lacions 

esportives municipals sense que això supose canvis massa significatius en les altres matèries. 

 
 

1.1. RENDIMENT ACADÈMIC DE L’ALUMNAT:  AVALUACIÓ FINAL SECUNDÀRIA 
 

AVALUACIÓ FINAL SECUNDÀRIA ORDINÀRIA JUNY       2014-15 
 

AVALUACIÓ FINAL SECUNDÀRIA EXTRAORDINÀRIA JULIOL  2014-15 
 

 

 

 1r ESO  2n ESO  3r ESO 4t ESO 

 A B  A B  A B  A B 

 Total Total  Total Total  Total Total  Total Total 

 23 23  24 26  23 25  22 19 

 % 
# 

apr 
% 

# 

apr 
 % 

# 

apr 
% 

# 

apr 
 % 

# 

apr 
% 

# 

apr 
 % 

# 

apr 
% 

# 

apr 

CN 91,67 22 95,65 22 CN 79,17 19 92,31 24 BG 82,61 19 75 18 CSG 52,38 11 57,89 10 

CSG 91,67 22 91,30 21 CSG 79,17 19 84,62 22 FQ 86,96 20 70,83 17 EEC 71,43 15 73,68 17 

EF 95,83 23 91,30 21 EF 87,50 21 88,46 23 EF 91,30 21 87,50 21 EF 80,95 17 100 19 

EPV 79,17 19 82,61 19 EPC 87,50 21 92,31 24 EPV 82,61 19 75 18 CLL 71,43 15 84,21 15 

CLL 91,67 22 91,30 21 CLL 83,33 20 88,46 23 CSG 73,91 17 66,67 16 VLL 42,96 9 52,63 13 

VLL 91,67 22 91,30 21 VLL 83,33 20 84,62 22 CLL 73,91 17 66,67 16 M2 52,38 11 57,89 13 

AN 83,33 20 69,57 16 AN 75,00 18 84,62 22 VLL 86,96 20 70,83 17 LEX 57,14 12 57,89 10 

M 83,33 20 91,30 21 M 79,17 19 100 26 LEX 86,96 20 70,83 17 REL 57,14 12 78,95 13 

TEC 91,67 22 95,65 22 MUS 72,22 
13, 
6 

s.a 
77,78 

15, 
8 

s.a 
M 86,96 20 70,83 17 APR 76,19 16 84,21 12 

REL 87,50 21 86,96 20 REL 83,33 20 88,46 23 MUS 83,33 
15, 5 
s.a 

83,33 20 BG 61,90 13 77,78 
14, 1 
s.a 

INF 88,24 
1 

s.a 
15 de 18 INF 90,48 5 s.a 

19 de 

26 
TEC 91,30 21 79,17 19 FQ 61,90  1 s.a 

13 de 

22 

OI 80 
1 

s-a 
4 de 6 OIN 50  3 de 6 REL 

86,96 
20 75 18 INF 73,33   

22 de 

30 

2LEX 100  
23 de 

23 
2LE 100  

18 de 
18 

INF 85,71 2 s.a 12 de 16 LAT 100   
18 de 

18 

     2LE 100  13 de 13 2LE 100   
10 de 

10 

     LCF 81,25 2 s.a 13 de 18      

 
 

 
 

 

 
VALORACIONS I PROPOSTES DE MILLORA PER DEPARTAMENTS DIDÀCTICS 
 

ESO: DEPARTAMENT DE LLENGÜES 

VALOR CONFORME:   

  
1r E.S.O.:  65 %             2n E.S.O.:  65%            
3r E.S.O.: 70 %          4t E.S.O.:    70%     
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Al començament d’aquest curs, es 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 (també es posaren al DRIVE, per a que qualsevol les 

poguera consultar). 

    Per això, en acabar cada sessió d’avaluació, el departament ha fet l’acta d’avaluació 

trimestral i hem explicat si hem tingut temps de donar tot el que estava programat, si hem 

tingut alguna dificultat, a què ha sigut deguda la dificultat, com s’ha resolt, etc. És a dir 

s’han donat explicacions de tot el que ha fet. 

    Com que en cada avaluació hi ha uns VALORS (en percentatges) als que es deu arribar, si 

no s’ha arribat en alguna matèria, el professor/a explica el motiu en l’avaluació trimestral. 

Allí es pot veure la progressió que hi ha hagut, i els resultats que ha obtingut cada 

professor/a al aplicar les seues propostes de millora i, d’aquesta manera, s’ha pogut 

aconseguir que alguns/nes 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%.  

No s’ha arribat al 70% en: 

 CASTELLÀ 3r B el valor ha sigut inferior (66,67).  

 VALENCIÀ 4t A el valor ha sigut inferior (42,96). 

 VALENCIÀ 4t B el valor ha sigut inferior (52,63). 

 ANGLÉS 4t A el valor ha sigut inferior (57,14). 

 ANGLÉS 4t A el valor ha sigut inferior (57,89). 

 

Valoracions de les matèries en les que ha botat l’indicador: 

 CASTELLÀ 3rB:  

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. 

 

 VALENCIÀ 4t A: 

L’alt percentatge d’alumnes suspesos té diferents causes que tot seguit analitzarem. 

Per una banda hi ha un grup d’alumnes important que ha abandonat el curs i ha 

deixat d’assistir a les classes. Per una altra banda, un altre grup ha acabat el curs 
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assistint a les classes, però sense cap intenció d’aprovar l’assignatura, simplement 

fent acte de presencia a les classes. 

Per últim, un tercer grup que en tot el curs no ha sigut capaç de treballar segons les 

necessitats del curs i de l’assignatura. 

 

 VALENCIÀ 4t B: 

Dos alumnes han abandonat el curs, la resta d’alumnes suspesos no presenten la 

capacitat de treball ni d’estudi necessari que els porte a superar un nivell mínim de 

coneixements que haurien de dominar.  

 

 ANGLÉS 4t A: 

Aquest grup no ha superat el 70% perquè hi ha un nombre d’ alumnes que no tenen 

interés i no dediquen temps a l’ estudi. S’han utilitzat recursos d’aprenentatge amb 

ells, però no s’han aconseguit els resultats esperats.  

 

 ANGLÉS 4t B: 

Aquest grup no ha superat el 70% perquè un nombre d’ alumnes no han mostrat  

interés cap a la matèria i no han dedicat temps a l’ estudi. S’han utilitzat recursos 

d’aprenentatge amb ells, però no s’han aconseguit els resultats esperats.  

 

PROPOSTES DE MILLORA 

Per a millorar el rendiment dels nostres alumnes, per al proper curs, pensem fer que els 

alumnes presenten treballs (dirigit per nosaltres) de la part de la matèria que han suspès i, 

seguidament, fer un control de recuperació. 

 

ESO: 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 el grup de 2n A i B a conseqüència que hi ha 

diverses alumnes desmotivades cap a tot tipus d'esforç i superació.  

ambé assenyalar el resultat de 4t A on es troben els alumnes repetidors molts d’ells 

desmotivats, que han estat els causants de no aconseguir el 100% d'aprovats en aquest 

grup, en no arribar als objectius mínims establerts i presentant absències per diferents 

problemes.  

La resta de grups ha obtingut resultats satisfactoris i dins de paràmetres raonables. 
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ESO: DEPARTAMENT DE PASTORAL 

El percentatge d’aprovats de 4t d’ESO no arriba a l’índex establert per les següents 

qüestions: 

- Molts alumnes no han pres d’una manera seria la matèria, amb falta de compromís ja 

que no han entregat els treballs, no s’han preparat les proves etc.. pensant que per 

ser religió al final aprovaríem 

- Una segona causa es el alt nombre d’alumnes que no han finalitzat el curs per 

diversos motius: absentisme, interés exclusiu per presentar-se a la prova d’accés a la 

formació professional... 

No obstant aquestes raons seguirem fent canvis en l’estructura i la metodologia de les 

classes per fer-les més atractives a l’alumnat. 

 

ESO: DEPARTAMENT D’HUMANITATS 

Valoració de les matèries on ha saltat l’indicador 

JUSTIFICACIÓ GEOGRAFIA – HISTÒRIA 3r ESO B 

El percentatge d’aprovats no arriba a l’índex establert per les següents qüestions: 

- Hi ha 5 alumnes que no han arribat als mínims establerts, i que no han recuperat les 

avaluacions en les diferents convocatòries celebrades. Aquest fet ha provocat que no 

puguen aprovar l’assignatura.  

- Per altra banda hi han dos alumnes absentistes que no han pogut ser avaluats.  

- En general, són persones amb dificultats per a retenir la informació, possiblement a 

causa de la carència d’estratègies per a organitzar els coneixements.  Ens posarem en 

contacte amb el departament d’Orientació per a que ens done pautes per millorar 

aquesta situació i buscarem canvis per fer més atractiva la matèria. 

JUSTIFICACIÓ GEOGRAFIA-HISTÒRIA  4t ESO A-B 

El percentatge d’aprovats no arriba a l’índex establert per les següents qüestions: 

- En general els alumnes de 4t han tingut molta dificultat per a treballar i preparar-se 

una assignatura que demana molt treball continu i de preparació. Han arribat sense 

unes estratègies bàsiques d’aprenentatge. 

- Una segona causa es el alt nombre d’alumnes que no han finalitzat el curs per 

diversos motius. 

No obstant aquestes raons seguirem fent canvis en l’extructura i la metodologia de les 

classes per fer-les més atractives a l’alumnat. 
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El departament pensa que seria molt interessant que tots els departaments didàctics 

treballarem conjuntament per a establir uns mateixos criteris en aquelles qüestions comuns 

a tots les matèries tal com presentació i entrega de treballs, plantilles exàmens, etc 

 

ESO: DEPARTAMENT DE CIÈNCIES 

Reunits els professors als que ens ha saltat l’indicador en els nivells de 4t d’ESO hem 

analitzat la casuística existent i hem arribat a unes propostes de millora: 

- En 4t A hi ha un alumne que a principi del 3r trimestre mostrà la seua voluntat de 

repetir curs, ja que no es sentia preparat per a assolir 4t d’ESO i preferia repetir-lo 

amb la acceptació de la família. Continuà assistint a classe però sense intenció de fer 

cap prova avaluativa estipulada en la programació. El seu comportament fou correcte. 

A mitjan 2n trimestre ens arribà un alumne extranger d’incorporació tardana amb 

unes necessitat que li impedien assolir els mínims requerits per a 4t d’ESO i a més 

se’n va anar a altra ciutat a viure amb els pares prematurament abans d’acabar el 

curs. Aconsellem que repetisca el curs per totes aquestes mancances. Dos alumnes 

més abandonaren prematurament l’estudi reglat de 4t perquè mostraren las seua 

intenció de presentar-se a la prova d’accés a la formació professional, la qual han 

superat adequadament. Respecte els demés alumnes que no han assolit els mínims 

requerits pensem que puguen fer-ho en l’avaluació extraordinària. Entre el temps que 

va des de l’avaluació ordinària a l’extraordinària hem dissenyat sessions de repàs 

individualitzades per a que tots puguen assolir el que necessiten per obtenir uns 

resultats satisfactoris. 

- En 4t B dos alumnes mostraren l’interés per centrar-se en la prova d’accés a la 

formació professional, la qual superaren perfectament i no volgueren acabar el curs. 

Dos alumnes més han manifestat la seua intenció de repetir curs i els altres pensem 

que superaran els mínims exigits amb les classes de repàs individualitzades que tenen 

al mes de juny. 

Propostes de millora -. 

- Seguir amb les classes de repàs que els proporcionem als alumnes per aconseguir els 

seus propòsits en l’avaluació extraordinària. L’assistència és massiva i pensem que 

ajuda a aconseguir els alumnes els criteris d’avaluació que no han pogut aconseguir al 

llarg del curs. En l’avaluació extraordinària els avaluem exclusivament dels criteris 

d’avaluació que no han pogut aconseguir. 

- Aplicar les noves metodologies de les que anem formant-nos anualment. 
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- Estudiar maneres d’adaptar els continguts i el criteris d’avaluació a les necessitats dels 

alumnes per a que no vulguen abandonar l’estudi prematurament. 

- L’aparició de la nova normativa pot suposar l’oportunitat perfecta per aplicar diferents 

metodologies i rutines de pensament. 

- En l’àrea de matemàtiques anem a reformar els llibres de confecció pròpia per 

adequar-los a la nova normativa i poder aplicar noves metodologies que puguen ser 

més atractives als alumnes. 

- El curs que ve i en 2n d’ESO s’emprarà l’IPAD per a cada alumne en l’aprenentatge. 

Adaptarem els nostres materials a aquesta circumstància i aprofitarem per a incloure 

noves metodologies. 

- Analitzarem totes aquestes implantacions i l’evolució dels grups en les nostres actes 

trimestrals.  

- En general, valorem de manera altament positiva el reforç a l’aula portat a terme per 

totes les matèries del departament així com els grups de suport. 

- Pel que fa a la música durant aquest curs, els alumnes de segon i tercer d’ESO, han 

actuat en diverses celebracions del Departament de Pastoral, tals com el Tridu de La 

Milagrosa. Aquestes actuacions han resultat motivadores i estimulants per a l’alumnat. 

El proper curs ens agradaria involucrar a més alumnes i realitzar un concert benèfic. 

La introducció de l’IPAD a classe ha sigut enriquidora i ha possibilitat un gran nombre 

de recursos, tals com partitures de BSO, karaokes i Apps educatives que han 

dinamitzat les classes. 

 

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA JULIOL SECUNDÀRIA 2014-15 
 

 1r ESO  2n ESO  3r ESO  4t ESO 

 A B  A B  A B  A B 

 Total Total  Total Total  Total Total  Total Total 

 23 23  24 26  23 25  22 19 

 % 
# 

apr N
P

 

% 
# 

apr N
P

 

 % 
# 

apr N
P

 

% 
# 

apr N
P

 

 % 
# 

apr N
P

 

% 
# 

apr N
P

 

 % 
# 

apr N
P

 

% 
# 

apr N
P

 

CN 2 0 1 1 0 1 CN 5 1 2 2 1 1 BG 4 3 1 7 3 3 CSG 10 0 6 8 0 4 

CSG 2 0 1 2 0 0 CSG 5 0 2 4 0 1 FQ 3 1 1 7 2 4 EEC 6 0 6 5 0 4 

EF 1 0 0 2 0 2 EF 3 0 2 3 0 2 EF 2 0 2 3 0 3 EF 4 0 4 3 0 0 

EPV 5 2 1 4 1 3 EPC 3 0 3 2 2 0 EPV 4 0 2 6 1 4 CLL 6 0 6 9 1 3 

CLL 2 0 1 2 1 0 CLL 4 1 2 3 2 1 CSG 6 4 1 8 4 2 VLL 12 4 7 8 3 4 

VLL 2 0 1 2 0 1 VLL 4 1 2 4 3 1 CLL 6 3 1 8 4 3 M2 10 2 6 8 3 4 

AN 4 1 1 7 2 4 AN 6 1 2 4 1 2 VLL 3 0 1 7 2 3 LEX 9 0 7 8 3 4 

M 4 1 1 2 1 0 M 5 1 3   0 LEX 3 2 1 7 3 4 REL 8 3 5 4 1 3 

TEC 2 0 1 1 0 0 MUS 5 1 4 4 3 1 M 3 1 2 7 3 2 APR 4 0 4 3 0 3 

REL 2 1 0 3 1 1 REL 4 0 3 3 2 1 MUS 3 0 3 4 0 4 BG 8 1 7 4 1 3 
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INF 3 1 1  INF 7 0 2 TEC 2 0 2 5 1 4 FQ 7 1 6 2 0 1 

OI 2 0 0  OIN 3 1 2 REL 3 2 1 6 2 4 INF 8 0 6 

2LEX      2LE      INF 2 0 2 LAT       

         2LE      2LE       

         LCF 3 0 1        

 
 

Hem realitzat les proves el 7 i el 8 de juliol. Les dos setmanes anteriors tots els professors 

implicats en l’avaluació donàrem classes de repàs als alumnes que es presentaven. Cal dir 

que els alumnes que han aprofitat aquestes classes extraordinàries totalment voluntàries 

han obtingut bons resultats a les proves. Aquestes classes s’han protocolaritzat i estan molt 

ben vistes per les famílies. En la graella mostrem el nombre d’alumnes que es 

presentaven a aquestes proves, el nombre d’aprovats i el nombre de no presentats. 

Destacar que, sobretot a 4t d’ESO hi ha un gran nombre de no pesentats. Com ja hem 

explicat a l’avaluació ordinària hi ha alumnes que s’han presentat a la prova d’accés a l’FP i 

no han volgut presentar-se a aquestes proves extraordinàries així com d’altres que 

directament volen repetir curs. Haurem de buscar pautes per minimitzar aquestes 

incidències per a cursos vinents. 

 

1.2. 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 de primària 100 Dpt. de llengües 100 EI EP ES Centre 

2n d’infantil 100 2n de primària 100 Dpt. ciències 100 100 100 100 100 

3r d’infantil 100 3r de primària 100 Dpt. humanístic 100 

  4t de primària 100 Dpt. ed. física 100 

  5é de primària 100 

  6é de primària 100 

 
VALORACIONS RELLEVANTS PROGRAMACIONS D’AULA APLICADES AL TERCER TRIMESTRE + 

VALORACIONS I PROPOSTES DE MILLORA GENÈRIQUES DE CURS 

 
 

INFANTIL 

Enguany tots els membres del cicle treballem amb el mètode de les intel·ligències múltiples, 

per la qual cosa les programacions han segut revisades i actualitzades. 

Fins que totes les docents no treballen els diferents nivells no podem fer una valoració 

objectiva del mateix. 

 

PRIMÀRIA 

1r de Primària 
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Les programacions durant el curs s’ han estat treballant, però per al pròxim mes de juliol les 

acabarem de perfilar per a posar-les en pràctica el curs vinent. 

 Naturals 

La programació de Naturals té dos unitats didàctiques que hem treballat fins a final de maig. 

Hem realitzat la tasca final de la UDI de les plantes. Considerem que els continguts d’aquest 

trimestre han sigut adequats a les capacitats dels alumnes.  

Tractaments de millora: 

Si haguérem tingut els recursos tecnològics necessaris els alumnes s’haurien enriquit del 

material que teníem disponible i l’atenció no s’haguera dispersat. 

 Socials 

La programació de Socials per a aquest trimestre té 2 unitats didàctiques que hem treballat 

fins a final de maig. Hem  fet la tasca final de la UDI dels materials. La tasca ha estat molt 

ben acollida pels alumnes. Treballem aquesta assignatura intentant fer activitats pràctiques i 

participatives per als alumnes. 

Tractaments de millora: 

Si haguérem tingut els recursos tecnològics necessaris els alumnes s’haurien enriquit del 

material que teníem disponible i l’atenció no s’haguera dispersat. 

 Plàstica 

Hem treballat 2 unitats didàctiques al llarg del trimestre, fins a juny.  

Tractaments de millora: 

Si haguérem tingut els recursos tecnològics necessaris els alumnes s’haurien enriquit del 

material i no haguera sigut necessari adquirir el llibre de text. 

 Castellà 

El desenvolupament de les unitats ha estat l’adequat.  

Aquest trimestre ens hem centrat en l’expressió escrita on els alumnes han tingut més 

dificultat a nivell general. Aquest trimestre hem continuat amb l’APS de “padrins i fillols” on 

els alumes gaudeixen d’una lectura comprensiva amb els companys de 6é, aquesta activitat 

resulta molt positiva i profitosa per als alumnes. 

Tractaments de millora: 

Si haguérem tingut els recursos tecnològics necessaris els alumnes s’haurien enriquit del 

material que teníem disponible i l’atenció no s’haguera dispersat. 

 Matemàtiques 

Al llarg del trimestre s’han treballat a més de les activitats del llibre de text, altres del 

quadern de càlcul i problemes. 

Aquest trimestre els alumnes han tingut menys dificultats per a assolir els continguts. 
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Tractaments de millora: 

Considerem que hauríem de dedicar una sessió setmanal per a poder treballar alguns dels 

continguts de manera manipulativa. 

 Anglés 

Hem treballat al llarg del trimestre dos unitats didàctiques, els objectius programats s’han 

dut a terme amb resultats molt positius. Hem treballat les quatre destreses: parlar, escoltar, 

llegir i escriure, emfatitzant la parla i l’escolta. Els continguts han estat ben assolits. La 

metodologia ha estat pràctica basada en jocs, cançons, representacions... 

Tractaments de millora: 

Si haguérem tingut els recursos tecnològics necessaris els alumnes s’haurien enriquit del 

material que hi ha disponible. 

 Valencià 

El desenvolupament de les unitats ha estat l’adequat.  

Estem treballant de forma més detallada l’expressió escrita. Els nostres alumnes han sigut 

més autònoms en el treball a l’aula. A més, aquest trimestre hem continuat amb l’APS de 

“padrins i fillols” on els alumes gaudeixen d’una lectura comprensiva amb els companys de 

6é, aquesta activitat resulta molt positiva i profitosa per als alumnes. 

Tractaments de millora: 

Si haguérem tingut els recursos tecnològics necessaris els alumnes s’haurien enriquit del 

material que teníem disponible i l’atenció no s’haguera dispersat. 

 Ed. Física: 

Durant el tercer trimestre hem treballat les unitats d’equilibri i expressió corporal que s’han 

desenvolupat segons el previst. 

 

2n de Primària 

 Àrea de coneixement del medi: 

La correspondència entre els objectius, criteris i competències és l’adequada.  

La programació de medi té tres unitats en aquest trimestre que es treballen mitjançant UDIS 

fins a finals de juny. L’experiència ha estat positiva, els alumnes han gaudit treballant i 

participant de totes les activitats de grup.  

Per a treballar l’UDI d’animals hem fet valdre diverses metodologies per a treballar rutes de 

pensaments. La valoració d’aquesta metodologia ha estat molt positiva. Els nostres alumnes 

han estat molt motivats en tot moment, ells mateix han exposat els seus treballs i la resta 

dels companys els ha avaluat.  
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L’UDI d’Antic i modern també s’ha reforçat amb llibres il·lustratius sobre diferents moments 

històrics. 

L’avaluació de tots els criteris consta en la llibreta de seguiment del professor.  

 Àrea de llengua castellana: 

La correspondència entre els objectius, criteris i competències és l’adequat.  

La programació englobava totes les unitats del llibre de text en una UDI. El 

desenvolupament de la unitat ha estat l’adequat. Els alumnes l’han treballat a gust.  

L’avaluació de tots els criteris consta en la llibreta de seguiment del professor.  

Les activitats han estat adequades i suficients, així com la metodologia.  

Es reforça diàriament la lectura i una vegada a la setmana s’emporten un llibre de la 

biblioteca d’aula a casa, per llegir-lo i fer una fitxa de resum amb totes les dades del llibre tal 

i com han après enguany. El fet de que enguany per a celebrar el dia del llibre es fera 

l’activitat esmentada a les activitats  complementàries, els va motivar molt per a seguir 

llegint llibres de la biblioteca d’aula. 

Aquest trimestre s’ha seguit treballant la comprensió oral i escrita, ensenyant-los a traure 

informació d’un text. La temporalització ha estat l’adequada. 

 Àrea de matemàtiques: 

La correspondència entre els objectius, criteris i competències és l’adequat.  

Les unitats del llibre de text s’han agrupat en una macro unitat. A banda s’han treballat dos 

UDIS amb una metodologia molt manipulativa. 

Al llarg del trimestre s’han treballat amb profunditat les activitats del llibre de text  i altres 

dels quadern de càlcul. Les activitats han segut adequades i suficients.  

La metodologia emprada en la resolució de problemes està resultant molt adequada. Seguim 

treballant amb l’àbac. Periòdicament fan exercicis de reforç a l’ordinador, tant d’operacions 

com de repàs de tables.  

Al mes de juny s’han aplicat noves metodologies i estratègies de pensament. Han estat molt 

ben rebudes per part dels alumnes i els han resultat molt estimulants. 

L’avaluació de tots els criteris consta en la llibreta de seguiment del professor 

 Àrea de valencià: 

La correspondència entre els objectius, criteris i competències és l’adequat.  

La programació del tercer trimestre englobava  totes les unitats del llibre de text per al 

tercer trimestre, en una UDI. El desenvolupament de la unitat ha estat l’adequat. Els 

alumnes l’han treballat a gust.  

L’avaluació de tots els criteris consta en la llibreta de seguiment del professor.  

Les activitats han segut adequades i suficients, així com la metodologia.  



     Col·legi “LA MILAGROSA”. Cullera                                                                                                             MEMÒRIA 2014-2015 

Pàgina 29 de 86 

Es reforça diàriament la lectura i una vegada a la setmana se’n porten un llibre de la 

biblioteca d’aula a casa, per llegir-lo i desprès comentar-lo a la classe. 

La temporalització ha estat l’adequada. 

 Religió: 

La correspondència entre els objectius, criteris i competències és l’adequat. En aquest 

trimestre treballem dues unitats, a més de l’objectiu general i el mes de Maria.  

Les activitats han segut adequades i suficients. En la metodologia donem especial 

importància als aspectes actitudinals.  

L’avaluació de tots els criteris consta en la llibreta de seguiment del professor. A l’igual que 

altres anys es dóna més valoració a la part actitudinal que a l’acadèmica. 

 Ed. Física: 

Durant el tercer trimestre hem treballat les unitats de coordinació dinàmica general i 

expressió corporal que s’han desenvolupat segons el previst. 

 

3r de Primària 

Les programacions durant el curs s’han estat treballant, però per al pròxim mes de juliol les 

acabarem de perfilar per a posar-les en pràctica el curs vinent. 

 Naturalesa i Socials: 

S’han realitzat totes les activitats i tots els continguts de les dos unitats vistes en el 

trimestre. Les activitats amb material manipulatiu i complementari és l’adequat encara que la 

seua utilització resulta dificultosa per l’elevada ràtio alumne/aula. Presentem mancances de 

recursos tecnològics.  

 Castellà i Valencià: 

Els continguts s’ han complit en el temps previst.  

S’han aplicat durant tot el trimestre pràctiques d’atenció i millora de la velocitat lectora per 

tal de poder arribar a una millor comprensió dels textos davant dels estàndards         

d’aprenentatge que exigeix la reforma educativa. I també s’ha reforçat amb proves de 

comprensió oral i escrita i expressió oral i escrita. 

 Matemàtiques: 

Els continguts s’ha complit en el temps previst. No s’ha trobat cap dificultat en la seua 

aplicació. Com hem trobat dificultats a l’hora d’ aplicar els tipus d’exercicis de les proves de 

nivell hem reforçat amb exercicis pràctics de números, operacions i resolució de problemes. 

En les últimes unitats del trimestre que feien referència a la geometria han estat poc 

treballades per la manca de temps, ja que l’hem dedicat a treballar les proves de nivell. 

 Religió: 
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Els continguts s’han complit en el temps previst. No s’ha trobat cap dificultat en la seua 

aplicació. S’han realitzat les activitats corresponents del Pla de Pastoral. 

 Ed. Física: 

Durant el tercer trimestre hem treballat les unitats de jocs cooperatius i d’oposició que s’han 

desenvolupat segons el previst. 

 

4t de Primària 

 LCL i CMN: les programacions d’aula o UDIS han buscat trobar seqüències d’exercicis 

i activitats a la recerca de la consecució de tasques on l’alumnat pogués visualitzar el 

caràcter significatiu dels seus aprenentatges. Aquestes unitats s’han presentat dins de 

llibres digitals creats pels propis docents i s’han potenciat l’ús de metodologies 

actives. El resultat ha estat un alumnat molt motivat que es sent com a verdader 

protagonista del seu propi aprenentatge. Per al curs vinent pensem continuar 

treballant en la mateixa línia però, ara, amb currículum LOMQE. 

 

 RELIGIÓ: hem continuat treballant en la mateixa línia dels darrers cursos, és a dir, 

integrant a les unitats didàctiques tant currículum 2007 Conferència Episcopal, com 

Pastoral anual Centres Educatius Vicencians. Per al pròxim curs continuarem 

treballant amb la mateixa línia però ara agafarem el nou currículum: Resolución de 11 

de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 

por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica de la Educación 

Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria.  

 VALENCIÀ LLENGUA I LITERATURA: A l’àrea de valencià hem modificat un tant la 

programació que presentàvem a la PD (Programació Didàctica). En aquest trimestre 

hem realitzat una UDI del conte on els alumnes han treballat l’expressió escrita i 

educació literària i un altra sobre el teatre, anunciàvem el treball del teatre, però amb 

una aplicació digital.  A més a més, hem fet un repàs del curs amb exemples de 

proves diagnòstic que hem trobat a la Conselleria d’Educació.  

  

 MATEMÀTIQUES: A l’àrea de matemàtiques s’han mantingut els indicadors 

proposats a la PD, tot i que alguns indicadors s’han quedat sense avaluar per qüestió 

de temps (no ens preocupa aquesta situació ja que els indicadors no actuats en el 

tercer trimestre són indicadors que s’havien avaluat als trimestres anteriors).  
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En aquest trimestre hem treballat la UDI de geometria. S’ha elaborat un llibre digital i 

s’han treballat els continguts curriculars amb una gran càrrega d’aplicacions i 

metodologies actives. La satisfacció en quan a la programació és alta, així i tot per a 

proper curs es reduirà la càrrega d’indicadors i s’introduirà alguna xicoteta millora al 

llibre digital. 

 

 ANGLÈS I PLÀSTICA 

S’han aconseguit els objectius proposats per al curs 2014-2015 a la programació didàctica i 

d’aula. 

S’ha treballat de manera conjunta anglès i plàstica combinant ambdós currículums de 

manera integrada ja què les activitats proposades en arts venien a reforçar i ampliar els 

continguts tractats en la primera llengua estrangera. Ha quedat pendent per falta de temps 

el realitzar un anunci publicitari. 

El treball ha estat  individual, per parelles , en xicotets grups i en gran grup.  

Les tasques finals s’han treballat de forma cooperativa i utilitzant diverses aplicacions en 

IPAD. 

La competència espiritual ha estat avaluada en tant en quant s’ha valorat el treball en grup i 

han aprofundit en les celebracions pròpies del col·legi com és la Milagrosa, San Vicent , 

Santa Catalina. 

El resultat ha estat satisfactori en el dos grups de quart de primària. 

 

 ED. FÍSICA 

Durant el tercer trimestre hem treballat les unitats de jocs d’oposició que s’han desenvolupat 

segons el previst. 

 

5é de Primària 

 Matemàtiques. 

S’han aconseguit tots el criteris programats per quasi tots el alumnes, la metodologia i 

temporització han estat adequades, s’ha utilitzat tècniques de treball cooperatiu de Spencer 

Kagan, i grups interactius una volta a la setmana en la resolució de problemes i càlcul bàsic. 

Per al proper curs continuarem en la mateixa metodologia sempre que siga possible amb el 

complement de la utilització de les noves tecnologies i el llibre digital. 

 

 Anglés. 

S’han aconseguit els objectius programats i la metodologia ha estat adequada. 
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Les tasques programades  eren més complexes i completes i els alumnes s’han adaptat molt 

bé  a les noves exigències, afavorit per la utilització de noves tecnologies, tant en el listening 

com en speaking. 

La reducció de l’horari a tres sessions setmanals de 45 min ha perjudicat un poc el 

desenvolupament de les tasques, crec que l’elaboració dels llibres digitals millorarà 

considerablement la temporalització.  

El proper curs s’elaboraran  llibres digitals per a l’àrea d’anglés. 

 

 Castellà. 

S’han aconseguit els objectius programats i la temporització ha estat adequada. S’han fet 

xicotets tasques , més tallers de poesia, rap  i animació lectora a la biblioteca municipal. 

Activitat que valorem molt positivament i seguirem programant per al proper curs, ampliant 

els tallers i la temporització. 

Hem aplicat diverses tècniques d’aprenentatge cooperatiu de Spencer Kagan amb resultats 

molt satisfactoris, hem llegit tres llibres de pròpia elecció que han escollit a la biblioteca i que 

han esposat als seus companys. 

Per al proper curs volem començar des del principi amb les tertúlies literàries en alumnes 

per ampliar-ho a les famílies. 

 

 Arts and crafts. 

S’han aconseguit els objectius programats. 

Els alumnes s’han adaptat a que la llengua vehicular siga l’anglés i pareix que els ha motivat 

molt. 

Per al proper curs els alumnes no utilitzaran llibre de text. S’elaborarà un llibre digital. 

 

 Religió. 

S’han aconseguit els objectius programats i la metodologia ha estat adequada. 

Hem treballat els objectius fent treballs d’investigació, exposicions orals, assemblees, debats 

sobre pel·lícules i treballs de grup. 

Per al proper curs continuarem treballant amb la mateixa línia seguint el currículum oficial de 

religió. 

 

 Música. 
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Ha estat una molt positiva experiència el treball sense llibres, aconseguint tots els objectius 

presentats a principi de curs, i fins i tot treballant-ne alguns de 6é, amb materials 

proporcionats pel mestre, i pel proper curs es planteja continuar amb el mateix sistema.  

 

 Socials. 

S’han aconseguit els objectius i la temporització programada. Els alumnes en cada unitat han 

fet una tasca final per a reforçar els continguts. 

Per al proper curs s’utilitzaran més àmpliament les noves tecnologies. 

 

 Naturals. 

S’han aconseguit els objectius i la temporització programada. Els alumnes en cada unitat han 

fet una tasca final per a reforçar els continguts. 

Es seguirà la mateixa metodologia de treballs en grup i xicotetes investigacions científiques. 

Tot açò amb l’ajuda de les noves tecnologies. 

 

 Ed. Física. 

En aquesta avaluació hem acabat en les sessions d’avaluació que quedaven pendent de 

l’última UD Ultimate i la UD de jocs d’oposició. La temporalització ha anat segons el previst. 

 

6é de Primària 

 CONEXEMENT DEL MEDI NATURAL 

Valoracions: s´ han aconseguit els objectius programats en la temporització i metodologia 

adequades. La metodologia emprada la basem en que els alumnes siguen capaços d´ 

elaborar resums, esquemes, mapes conceptuals, treballs cooperatius que els facilite la 

comprensió i memorització dels continguts.  

Continuem utilitzant  noves tecnologies a l´aula pera a millorar  la competència digital. 

 

 CASTELLÀ LLENGUA I LITERATURA 

Valoracions: s´han aconseguit els objectius programats en la temporització i metodologia 

adequades.  

La metodologia emprada ha sigut en part treball individual i en part treball cooperatiu 

fomentant en tot moment les competències bàsiques treballades.  

Un 96 % dels alumnes ha aconseguit assolir tots els indicadors programats. 

S´ha treballat el llibre programat en el pla lector per al trimestre.  

Tractaments de millora: 
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Incorporarem altres tècniques d´aprenentatge cooperatiu. 

 

 VALENCIÀ LLENGUA I LITERATURA 

Valoracions: s´han aconseguit els objectius programats en la temporització i metodologia 

adequades.  

La metodologia emprada ha sigut en part treball individual i en part treball cooperatiu 

fomentant en tot moment les competències bàsiques treballades.  

S´ha treballat el llibre programat en el pla lector per al trimestre.  

Tractaments de millora: 

S´intentarà no duplicar els indicadors relacionats en les dos àrees. Cada indicador programat 

s’avaluarà només una vegada, en una de les dos àrees. 

El 96%  dels alumnes assoleixen tots el indicadors de l’àrea .  

Una alumna de 6é B treballa amb material de compensatòria per ser nouvinguda.  

L´últim trimestre s’ha incorporat un altre alumne castellanoparlant amb moltes dificultats 

d’aprenentatge per la qual cosa se li està adaptant l’assignatura 

 RELIGIÓ 

Aquest any s’ha treballat amb el llibre de text com a base per algunes sessions i amb 

material específic en la resta de jornades. Els continguts han estat ampliats per tal de 

treballar les parts de la missa i el calendari litúrgic amb totes les celebracions importants no 

sols per a un col·legi vicencià sinó dintre de la religió catòlica. 

S’ha treballat la reflexió, el respecte , el treball cooperatiu i la investigació. 

Els resultats han estat satisfactoris perquè els hem apropat a la realitat de la seua zona i 

perquè han tingut experiències que molts d’ells no tenen possibilitat de tenir fora del centre 

educatiu. 

 PLÀSTICA  

S’han aconseguit els objectius proposats a la programació d’aula i els resultats han estat 

satisfactoris en quant a percentatge d’aprovats. 

 Ha resultat interessant compartir material que comencen a treballar a cinquè de manera 

que tenen una seguida en els continguts i no es repeteix cap activitat. 

 MATEMÀTIQUES 

En aquesta àrea el rendiment mitja de l´ alumnat ha sigut molt satisfactori. El percentatge 

d’alumnes que aconsegueixen superar tots els indicadors d’avaluació programats està al 

voltant de 90%.  
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Els indicadors referits a la resolució de problemes s´ han avaluat en proves aïllades, la qual 

cosa ens dona una informació més clara de les possibles dificultats que alguns alumnes 

presenten en aquest aspecte. 

S´ha atorgat el mateix pes a tots els indicadors avaluats. 

Continuem emprant tècniques de metodologia cooperativa. 

Dos alumnes amb ACI´S no aconsegueixen assolir els indicadors programats. 

 EDUCACIÓ FÍSICA:  

Hem tingut alguns problemes a l’hora de seguir-la adequadament aquest trimestre. Teníem 

pendent la unitat de rugbi que traslladàrem a aquesta avaluació per poder fer l’activitat 

programada al poliesportiu en un clima més favorable, tot i això, aplegat el moment, hem 

decidit substituir-la per la de jocs d’oposició.  

Dins de la programació didàctica anunciarem que treballaríem una UD de JJOO i JJPP, hem 

fet una redistribució d’unitats sabent que tenim suficients indicadors per a avaluar de forma 

adequada i suficient aquesta 3a avaluació. (cal remarcar que la eixida a Venta del Moro 

s’avalua com qualsevol altra unitat).  Estem estudiant la manera de poder fer mes eixides a 

les instal·lacions esportives municipals sense que això supose canvis massa significatius en 

les altres matèries. 

 

Departaments didàctics de secundària 

En general tant al tercer trimestre com en general la valoració ha sigut positiva, encara que 

la temporalització no sempre ha quadrat i que hem tingut dificultats a l’hora de qualificar les 

unitats utilitzant les noves ferramentes digitals. 

Durant el mes de juny, juliol i setembre revisarem tota aquesta documentació i l’adaptarem 

a l’aparició de la nova normativa a 1r i 3r d’ESO. També l’aparició del projecte IPAD one to 

one ens farà adaptar certs aspectes d’aquestes programacions i així començar a preparar-les 

per al canvi normatiu en dos anys en 2n i 4t d’ESO. 

 

1.3. PROCESSOS D’AVALUACIÓ DE L’APRENENTATGE 
Avaluació de rendiment 

A: infantil / B: 1r-2n primària / C: 3r-4t primària / D: 5é-6é 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 EL REGISTRE 

EXCELL/IDOCEO/QUADERN  

 d’avaluació criterial. 

1-2-3-4-5 

X 3 3 3 4 3 5 5 5 4 5 

Grau d’operativitat d’altres ferramentes d’avaluació 

aplicades (rúbriques, porfoli, autoavaluació, 

coavaluació, dianes...).                                    

 1-2-3-4-5 

5 3 3 3 4 4 5 5 5 4 5 
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1.3. PROCESSOS D’AVALUACIÓ DE L’ENSENYAMENT 
Avaluació de rendiment 

A: infantil / B: 1r-2n primària / C: 3r-4t primària / D: 5é-6é 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 

TRIMESTRAL d’ AVALUACIÓ  
   (valor conforme: 80 %)                                                                                                                                                                             

100 100 86 80 80 100 100 

 

 

 
VALORACIONS I PROPOSTES DE MILLORA PROCESSOS AVALUADORS 
 

 

Infantil 

Al nostre cicle participem tots els membres en les diferents reunions d’Infantil. Portem la 

nostra llibreta de seguiment i les tutories 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.  

 

1r educació Primària 

Les tutores de primer no utilitzem la ferramenta Excel. Per contra durant aquest curs 

l’avaluació als grups de 1er ha sigut continua donades les característiques dels alumnes i els 

objectius a aconseguir. 

Les eines emprades per a avaluar els continguts han sigut: 

- Observació directa. 

- Els criteris d’avaluació s’han avaluat mitjançant els controls per unitats didàctiques. 

- Seguiment del treball diari mitjançant els llibres de text, llibretes i quaderns de càlcul i 

problemes. 

- Recollida de dades en la  realització dels treballs cooperatius i tasques finals. 

En quant a la tasca docent, en general, hem estat contentes amb la nostra labor, durant 

aquest curs hem intentat fer les classes molt dinàmiques i participatives per tal d’adaptar-

nos a les necessitats i als interessos dels alumnes. A més, hem utilitzat metodologies 

variades sempre de les més simples a les més complexes. 

 

L’avaluació està molt ben desenvolupada, tot i això, ens agradaria deixar de realitzar una 

tasca tan directiva, encara que sabem que al nostre curs les activitats han de ser molt 

guiades i repetitives. Ens agradaria donar pas a realitzar més tasques de treball cooperatiu i 

més tallers grupals. 
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2n educació Primària 

La ferramenta Excell considerem que és molt interessant perquè a cada indicador se li pot 

donar un pes avaluador i obtindre fàcilment la mitjana. Nosaltres decidírem a principi de curs 

utilitzar-la. Encara que és una ferramenta molt valuosa resulta molt farragosa d’aplicar. A 

partir del primer trimestre decidírem que encara que al nostre quadern cada indicador tenia 

un pes específic segons la seua importància, la mitjana era més senzilla calcular-la 

mentalment. Per a avaluar el procés d’aprenentatge utilitzem: la llibreta amb els indicadors 

que treballem per trimestre, on qualifiquem els treballs a classe, les proves escrites, la 

participació de l’alumne i l’observació directa .  

En quant a la tasca docent: Estem satisfetes amb la nostra labor, des del principi ha hagut 

una gran complicitat amb els nostres alumnes, el que ha influït positivament en el 

desenvolupament del curs i les classes. No hi hagut problemes per a seguir la programació i 

la temporalització. A més, intentem que les metodologies siguen variades i enriquidores per 

als alumnes.  El fet de que a final de curs s’haja treballat amb metodologies més variades ha 

fet que els nostres alumnes hagen notat menys el cansament de fi de curs. L’aplicació 

d’aquestes metodologies ens ha agradat molt i ens proposem aplicar-les el proper curs des 

del principi. 

 

3r Educació Primària 

No utilitzem la ferramenta Excell, però per tal d’avaluar als alumnes utilitzem l’observació 

directa, els indicadors de cada assignatura a la llibreta de seguiment, la llibreta  de   

l’alumne, la participació dels alumnes a l’aula, diferents proves orals, esquemes i exàmens 

escrits per a cada unitat. 

La tasca docent s’ha desenvolupat amb normalitat, realitzant les activitats programades tant 

a nivell de l’aula com a nivell de centre. No s’ha presentat cap problema per a l’aplicació de 

la metodologia emprada. Davant les proves individualitzades, hem de destacar que una de 

les activitats no programades a la PGA, ha sigut el reforç amb exercicis específics de les 

àrees instrumentals de matemàtiques i castellà. Els resultats han sigut satisfactoris. 

 

 Ed. Física 

En quant a la pràctica docent, no hi ha problemes en quant a portar la programació, intente 

que les activitats siguen poc repetitives i enriquidores. Anem del més simple al més 

complicat i intente que les metodologies siguen variades. La meua satisfacció quant a guiar i 
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portar les sessions és alta. Considere que l’avaluació està molt ben desenvolupada tot i que 

no tots els indicadors estan rubricats. 

M’agradaria tractar de disminuir a les sessions de primer cicle el mode de “mando-directo” i  

“descubrimiento-guiado” per a donar pas a altres com l’aprenentatge cooperatiu i treball en 

xicotets projectes, tot i que donat aquestes edats sembla un poc complex. 

 

4t, 5é i 6é Educació Primària 

 A 4t de primària el concepte d’avaluació criterial és el que guia el procés avaluador. 

Els registres els podem trobar tant en formats digitals (70 %) com en quaderns 

escrits (30 %). 

 Per al pròxim curs volem aprofundir en les ferramentes del porfoli i en les dianes. 

 Proposem una revisió del diari tutorial original en paper per la seua actualització i 

optimització. 

 Superem dedicació formativa. Algunes accions: 

Metodologies actives amb iPad, bones pràctiques orientadores, Seminari Atlàntida 

(CCC), Creació llibres digitals, Metodologies actives (Monserrat), Jornada Doc Pont, 

Jornades Proves diagnòstiques, Anglés, Tallers Programacions Didàctiques i 

Programacions d’Aula (UDI)... 

 Valorem molt positivament els programes de transició. 

 Continuarem introduint nous procediments d’ avaluació com rúbriques de quadern i 

de treball en grup, dianes d’ avaluació, porfoli per tal de poder recollir informació dels 

alumnes de forma variada i objectiva.  

 

Departaments didàctics de secundària 

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: 

 Idoceo o llibreta de seguiment diari. 

 Idoceo o tabla d’excell estàndar  

 

PROPOSTES DE MILLORA: 

 Utilitzar l’idoceo per al seguiment diari i per a les avaluacions. 

 

ESO: DEPARTAMENT EDUCACIÓ FÍSICA 



     Col·legi “LA MILAGROSA”. Cullera                                                                                                             MEMÒRIA 2014-2015 

Pàgina 39 de 86 

Durant el mes de juliol i setembre de 2015 ens hem proposat adaptar les programacions de 

1r i 3r a la nova llei educativa en base al decret 87/2015 de la Comunitat Valenciana. 

Elaborar el material necessari per poder introduir la utilització de l’Ipad en 2n de l’ESO 

També, en aquest període voldríem revisar totes les sessions de 1r d’ESO per adaptar-les a 

la nova programació, fent-les més curtes en continguts i veure la possibilitat de poder fer 

algunes sessions fora del centre, utilitzant el medi natural que ofereix una ciutat com 

Cullera. 

Continuar amb les activitats de 3r i 4t que es desenvolupen fora del centre com la classe 

amb bici, l’orientació a la ciutat, la muntanya de cullera per descobrir... 

 

ESO: DEPARTAMENT DE CIÈNCIES 

La primera aproximació que hem tingut a la ferramenta IDOCEO com a eina de seguiment 

diari i seguiment d’avaluació dels alumnes ens ha semblat molt positiva i ha unificat el 100% 

del departament en la forma d’arreplegar les dades dels diferents criteris d’avaluació. Per al 

proper curs aprofundirem més en l’avaluació per adaptar-les als nous requeriments del nou 

decret i buscarem noves rúbriques.. Serà un repte més en la recollida de les dades que 

atenen aquestos criteris. 

1.4. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES: avaluació de rendiment EI EP ES Centre 

Percentatge (%) d’activitats  realitzades durant el curs de les 

programades.                                                                                          (valor conforme:  80%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
100 100 93 97,6 

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

100 100 100 100 

Percentatge de les activitats anteriors que estant avaluades  han assolit 

els objectius prèviament establerts.   (valor conforme: 70%)                                                                                                                                                                                                                                    
100 100 100  100 

 

 
 

VALORACIONS I PROPOSTES DE MILLORA ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
Infantil 

FOMENT LECTOR 

Els projectes com: padrins i fillols, biblioteca d’aula, llibre viatger, tallers amb pares, estan 

consolidats, donant uns resultats molt positius.  

Com a proposta de millora començar el projecte de Padrins i fillols a 2n d’Infantil. 

 

ALTRES 

Ens queda pendent estudiar la possibilitat de convidar els 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. 
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1r, 2n i 3r d’Educació Primària 

 Festa de Sant Vicent. Es feren totes les activitats programades.  

 Eixida al concert didàctic organitzat perla Societat Instructiva de Santa Cecília. A esta 

activitat acudiren tots els alumnes. La valoració és molt positiva ja que les activitats 

es feren en grups reduïts d’alumnes, foren amenes i variades i tots els alumnes 

pogueren participar d’elles. 

 Concert didàctic a l’auditori del Mercat organitzat per l’ Ateneu Musical. També 

acudiren tots els alumnes, les activitats foren diferents a les de l’altra visita, però els 

alumnes van gaudir del concert. 

 Celebració del 9 d’Octubre. Encara que hi havia programades moltes activitats tan 

sols es pogueren fer les de dins de l’aula. Les activitats de pati no les hem pogut fer 

per no disposar d’espai. 

 Estem molt satisfets de l’eixida a la Casa de la Cultura a vore l’obra de teatre, 

mentalitzarem als alumnes de que era una activitat molt en requeridora i participaren 

tots, l’obra va ser molt amena i adequada per a ells, es portaren molt bé i gaudiren 

molt. 

 L’AMPA ha organitzat la festa de la castanyera per tal de recuperar tradicions 

valencianes, els xiquets han estat atents a les explicacions i han menjat castanyes. 

Una activitat que creem s’ha de repetir tots els anys. 

 L’excursió de 1r i 2n a Montroi també resulta molt bé, encara que hi hagué poca 

participació d’alumnes, sols un 70%.  

 L’eixida a l’església el segon dia de la Milagrosa va ser un èxit. Els alumnes es 

portaren molt bé, tant en el trajecte com en l’església i participaren activament de 

l’acte i va ser molt enriquidor per a ells. Els jocs de l´AMPA es feren amb normalitat, 

els alumnes gaudiren molt i passarem un dia de germanor. Cal valorar molt 

positivament la participació d’un grup de danses per la vesprada. Els alumnes es 

mostraren molt interessats i gaudiren d’una tradició valenciana. Els alumnes de 3r 

celebraren el dia pujant al Castell acompanyats d’alguns pares. L’eixida resultà molt 

agradable. 

 La campanya del Domund s’ha celebrat, encara que s’ha motivat als alumnes, 

enguany han participat poc. 

 La campanya del quilo s’ha celebrat amb l’èxit de participació habitual. 

 Les activitats celebrades a Nadal han quedat molt bé. El festival de nadales va 

transcórrer amb normalitat, vingueren tots els pares dels alumnes i se n’anaren molt 
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satisfets de les actuacions, fins i tot molts d’ells ens donaren l’enhorabona. L’arribada 

dels reis ha resultat emotiva com tots els anys. 

 L’activitat del dia de la Pau d‘enguany va estar molt ben organitzada, els alumnes es 

portaren molt bé. Creiem que és millor organitzar-la ara en el mes de gener que a fi 

de curs com l’any passat. 

 La campanya de la Santa Infància s’ha celebrat, encara que s’ha motivat als alumnes, 

enguany han participat poc. 

 La celebració de Santa Lluïsa no s’ha celebrat al coincidir amb el darrer dia de classe i 

haver activitats falleres. Caldria canviar la seua celebració a una altra data. 

  Les jornades culturals no s’avaluaran en aquesta acta perquè es celebraran al mes 

d’abril. 

 La celebració del dimecres de cendra es va fer a classe, comentarem en qué consistia, 

llegirem el còmic de l’agenda i confeccionarem un mural per a treballar tota la 

quaresma a la classe. Sor Mª Antonia baixà a impartir la cendra. Ens haguera agradat 

baixar a la capella a celebrar l’acte però no hi havia disponibilitat. 3r A i B baixà a la 

capella a celebrar l’acte amb el pare Javier.  

 El nostre cicle ha celebrat les falles amb una globotà al pati del col·legi, dibuixos de 

falles i escrivint textos sobre el que havien fet en falles. L’ AMPA del centre va 

convidar a tots els alumnes a una xocolatada.  

 Seguim treballant l’objectiu general a la classe sempre que hi ha ocasió i quan sorgeix 

algun problema. Creiem que és un objectiu per tractar més cursos ja que és molt 

important per al futur tindre un criteri propi i no deixar-se endarrerir pel que diuen els 

altres. 

 L’activitat de cloenda del  mes de maig d‘enguany va estar molt ben organitzada, els 

alumnes es portaren molt bé. El nostre cicle participà tal i com estava previst. Cal 

destacar l’alta motivació d’enguany; creiem que és perquè tots els alumnes 

participaren en la nostra tasca, i per tant l’acte resultà per ells més vivencial. 

 Els reciclatges es segueix treballant a l’aula, els alumnes cada vegada estan més 

conscienciats. La idea de reforçar la diferenciació de residus per mitjà de cartells que 

hi ha en cada paperera ha estat molt motivadora. Els alumnes majors segueixen 

passant a buidar les papereres. 

 Els divendres seguim esmorzant fruita, molts alumnes en porten i un xicotet entrepà. 

L’activitat sol ser ben acceptada ja que els alumnes ja estan mentalitzats. 

 La rentada bucodental els costa d’acceptar, encara que al principi molts pares 

firmarem com a que autoritzaven als fills a fer la rentada, ara cada setmana hi ha 
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molts que es retracten perquè els fills no volen. No ocorre el mateix als cursos de 1r 

on tots els alumnes participen de bon gust en l’activitat esmentada. 

 La visita a la societat Ateneu Musical d’enguany ha estat un èxit; els alumnes 

gaudiren d’un concert didàctic i s’ho passaren d’allò més bé. 

 Les eixides estraescolars d’aquest trimestre, visita a l’Albufera i Terra Mítica, es 

desenvoluparen sense problemes. Participaren un alt nombre d’alumnes i es 

compliren totes les expectatives previstes. 

 Les vesprades del dimecres i dijous de la setmana de festes del poble anàrem a 

l’església a vore a la Verge. Ens coordinàrem amb el tercer cicle per anar amb ells. 

L’activitat es programà per a què  tinguera una duració de 20 minuts inclòs el trasllat 

a l’església. Resultà enriquidora tant per les activitats realitzades allí com pel 

companyerisme dels alumnes dels dos cicles 

 Per a la celebració del Dia del Llibre 2n vam fer una activitat a nivell de tot el centre 

que consistia en elaborar un marca pàgines i fer una lectura curta del llibre que més li 

ha agradat a cada xiquets de tots els que ha llegit al llarg del curs. En grups de dos, 

els alumnes passaren per totes les classes, direcció, secretaria, comunitat de les Filles 

de la Caritat, porteria... per a llegir-los el trosset del seu llibre  i fer entrega del marca 

pàgines. Donat que esta activitat tingué molt bona acceptació per part del alumnes, 

acordem que per al curs vinent es realitzarà a nivell de tot el cicle. També es farà 

participar als pares dels alumnes quan venen a arreplegar-los. 

 

4t educació primària 

Al tercer trimestre s’han realitzat les activitats programades de Piragua i Platja. Ambdues 

han cobert sobradament els objectius prèviament establerts. 

Ja dintre del centre s’ha integrat la participació al concurs de l’aigua d’àmbit local amb la 

unitat didàctica de coneixement del medi i s’ha participat en l’acte principal del mes de Maria 

i en l’eucaristia d’acomiadament de curs. 

Per al pròxim curs haurem de replantejar l’activitat de la neu ja que aquest curs la 

participació no ha arribat al mínim desitjat i, potser, aquesta es desvirtue. El problema 

pensem que és l’econòmic i les solucions són múltiples, això sí, sempre consensuades amb 

les famílies. 

 

5é Educació Primària 

Al tercer trimestre s’ha realitzat l’activitat programada de “Convivència Supervicencianos” a 

Castellnovo. 
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Els alumnes han preparat una cançó, Sonrisa ,on han adaptat la lletra original relacionant-la 

amb l’objectiu del curs. 

Hem de dir que ha estat un èxit i és el primer any en què l’han cantada a l’acte de graduació 

del seus fillols, el alumnes d’infantil 5 anys. 

També hem participat  al concurs de l’aigua d’àmbit local , en l’acte principal del mes de 

Maria i en l’eucaristia d’acomiadament de curs. 

 

6é Educació Primària 

Hem realitzat la activitat de multiaventura programada per al tercer trimestre i ha estat molt 

satisfactòria. Per al proper any es planteja combinar aquesta activitat programada dins de l’ 

àrea  d’educació física amb l’àrea d’anglès. 

 

Departaments didàctics de secundària 

ESO: DEPARTAMENT DE LLENGÜES 

El departament de llegües tenia dos  activitats marcades: teatre a València o a Cullera i 

autors al centre.  

Abans de les FESTES DE NADAL, els alumnes aprengueren dos o tres NADALES en valencià, 

castellà, anglés i francés. 

Les propostes de teatre que ens arribaren de la BIBLIOTECA PÚBLICA SANT MIQUEL DELS  

REIS (València), ens agradaren molt i ho sol·licitarem per a 2n i 3r. Ens confirmaren que per 

a 2n quedàvem en llista d’espera; però que per a 3r ens ho concedien. Els alumnes anaren 

el 27 de març de 2015 a vore MERCUCHO. 

La visita d’autors al centre va ser sol·licitada a diverses 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. 

 Seguir preparant NADALES en les quatre llengües que s’imparteixen al centre. 

 Al llarg de la temporada teatral, anar ací a Cullera a vore alguna obra de teatre de les 

que fan en el concurs de teatre de les falles. 

 Vore, en castellà, “Don Juan Tenorio” de Zorrilla (època romàntica) 

 

 

 



     Col·legi “LA MILAGROSA”. Cullera                                                                                                             MEMÒRIA 2014-2015 

Pàgina 44 de 86 

ESO: DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA 

El departament ha complit amb les activitats complementàries organitzades tant per als 

alumnes de 2n com per als de 3r. 

Assenyalar que l'activitat de Vela, programada per als alumnes de 2n ha superat el 70% 

d'assistents, per contra l'activitat de 3r (Activitats en el medi natural) ha superat el 65% de 

participació. En les dues activitats ens hem trobat amb un elevat percentatge de satisfacció.  

Per al curs vinent proposem fer activitats lúdiques – esportives per als alumnes de 1r de 

l’ESO. 

 

ESO: DEPARTAMENT DE CIÈNCIES 

Del departament de ciències ha pogut dur a terme totes les eixides programades a la 

programació anual. 

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 anunciant-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. Des del departament ens volem comprometre a realitzar eixides 

complementàries, econòmicament parlant, el més assequible possible per a les famílies. 

Respecte a la matèria de música i durant la Primavera Cultural, els alumnes de tercer 

visitaren el Palau de la Música i assistiren a l’audició de l’Orquestra de València, la qual era 

un escenificació de l’obra de Cervantes que portava per nom  "El Retablo de Maese Pedro". 

El proper curs sol·licitaré de nou l’assistència a aquestes audicions. 

 

1.5. AVALUACIÓ ATENCIÓ NECESSITATS EDUCATIVES AL TERCER TRIMESTRE 
 

a. Concreció REFORÇ DINÀMIC desenvolupat al trimestre: 
 

Docent implicat: Clara Fort Rico 
 

Breu descripció actuacions 
Alumnat 
receptor 

 
Reforç en les diverses activitats de l’aula. 

Alumnes 1r A/B 

 
Reforç als alumnes amb dificultats per seguir el ritme del grup-aula i als 
alumnes amb necessitats educatives especials. 

Alumnes de  
2nA/B 

Reforç en la lectoescriptura i activitats de l’aula. 
 

Alumnes 3r A/B 
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Docent implicat: Rosa Chofre 

Breu descripció actuacions 
Alumnat 
receptor 

Reforç d’assignatures instrumentals 
 

2n A 

Reforç d’assignatures instrumentals 
 

1r A 

Reforç d’assignatures instrumentals 
 

1r B 

Reforç d’assignatures instrumentals 
 

3r A 

 

 

Docent implicat: Rosa Brú 

Breu descripció actuacions 
Alumnat 
receptor 

Reforç d’assignatures instrumentals 
 

2n B 

Reforç d’assignatures instrumentals 
 

1r B 

Reforç d’assignatures instrumentals 
 

3r B 

 

Docent implicat: Inmaculada León 

Breu descripció actuacions 
Alumnat 
receptor 

Reforç d’assignatures instrumentals 
 

3rA 

Reforç d’assignatures instrumentals 

 
1r A 

Reforç d’assignatures instrumentals 
 

1rB 

 

Docent implicat: 
Mª Luisa Bonet 

Breu descripció actuacions 
Alumnat 
receptor 

Reforç d’assignatures instrumentals 
 

3rB 

 

Docent implicat: 
José Ramón 

Breu descripció actuacions 
Alumnat 
receptor 

Reforç d’assignatures instrumentals 
 

3rB 

 

Docent implicat: 
Miguel Ángel 

Breu descripció actuacions 
Alumnat 
receptor 

 
Al 3r trimestre, el suport amb els alumnes que han eixit de les aules ha 
estat molt dinàmic. Per exemple, els alumnes de 5é A i B, han eixit en 
grups de 4 o 5 . Hi han alumnes que han treballat de forma més 

4t A-B, 5éB 
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autònoma, mentre que d’altres han necessitat interactuar amb el mestre 
de suport, per tal de realitzar les activitats amb èxit. Cal destacar que el 
grau de motivació i implicació de l’alumnat ha estat molt elevat. Si tot i 
que es tracta d’alumnat que presenta dificultats amb l’aprenentatge, han 
oferit una actitud positiva i s’ha pogut comprovar que el suport amb 
aquests alumnes els injecta eixa mancança de seguretat i autoestima, 
necessàries per a poder sentir-se vàlids en un món tant competitiu.  
Cal destacar, que al 3r trimestre s’han afegit més alumnes al suport dels 
grups de 5é, per necessitats detectades pels tutors. La mateixa situació, 
s’ha estat compartint amb els alumnes de 6é, fins i tot afegint alumnes 
amb problemes d’integració i disruptius. Al 3r trimestre, la tutora ha 
incorporat al reforç de forma alterna a altres alumnes amb necessitats. 
 Aleshores, tal volta caldria concretar si estem davant d’un desdoblament… 
aleshores seria convenient tenir en compte aquesta situació. 
 
Als grups de 4t de Primària, el suport ha estat molt efectiu, positiu i 
pioner, respecte a la forma d’actuar en següents cursos acadèmics. S’ha 
tractat d’actuar dins l’aula amb la resta d’alumnes… podent arribar a tots 
els alumnes que ho han necessitat, coordinant l’actuació amb els tutors. 
Aquesta forma d’arribar a l’alumnat, és sense cap dubte la més efectiva. 
Cal comentar que s’ha incorporat un alumne a 4tB, que presenta moltes 
dificultats d’aprenentatge, però per damunt d’aquestes les actitudinals... 
 
 

 

b. Nombre d’alumnes que han participat de la modalitat de REFORÇ 
PERSONALITZAT al 3r trimestre 

 
 

 

INFANTIL-PRIMÀRIA 

Docent A.C. MC.S. MA.R. A.S. C.F. 
JR.P. 
I.L. 

   

Nombre d’alumnes 5 9 12 3 3 4    

 

 
Els docents responsables d’aquest reforç personalitzat presenten memòria annexa 
registrant el seu treball davall la següent fitxa: 

 
 

Docent: 
Alumne: Aula ordinària:  
Breu descripció del treball realitzat: 
 
 
Valora de 1 a 5 
 
La proposta de reforç oferida a l’alumne:  
 
La implicació de l’alumne:  
 
La coordinació amb el docent d’assignatura: 
 
 
Altres valoracions i propostes de millora:   
 

36 
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a. Nombre d’alumnes que han participat de la modalitat 
d’ACIS 

2 dictàmens en infantil 
17 ACIS en primària 

 

REFLECTIU ACÍ SI ES DETECTEN PROBLEMES PEL QUE FA AL DISSENY DE LA 
PROGRAMACIÓ ACIS, ELS RECURSOS MATERIALS I PERSONALS, LES 
COORDINACIONS DOCENTS... 
 
 Ampliar el nombre de sessions de treball de coordinació al departament d’orientació. 
 S’ha de recordar que l’aula de suport és d’ús exclusiu d’aquells docents i alumnes que 

estan immersos en processos d’atenció a necessitats educatives. De la mateixa manera 
que els lavabos situats a l’entrada de l’aula. Es prega, per tant,  vetlar per un ambient 
que afavorisca l’èxit d’aquests processos.  

 Augmentar la dotació de recursos materials d’aula. 

 
 

 
 
 

1.5. TRACTAMENT NECESSITATS EDUCATIVES: avaluació de 

rendiment 
EI EP ES Centre 

Nombre total d’ACI’S aplicats. 2 17 17 36 

Percentatge (%)  programacions d’ACI’S que han seguit el protocol 

establert.                                               (valor conforme: 100%)                                                                                                                     
x 100 100 100 

Nombre total d’alumnes que han rebut REFORÇ PERSONALITZAT  7 29 40 76 

Percentatge (%)  d’actuacions de REFORÇ (personalitzat i dinàmic) que 

s’han gestionat davall el protocol establert. 
                                                                          (valor conforme: 90%)                                                                                                                     

86 100 100 95,3 

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

x x 37 37 

Percentatge (%) d’actuacions de SUPORT que s’han gestionat davall el 

protocol establert.                                  (valor conforme: 90%)                                                                                                                     
x x 100 100 

 
 

VALORACIONS I PROPOSTES DE MILLORA NECESSITATS EDUCATIVES 
 

Infantil 

Trobem  que el seguiment ha estat eficaç degut a la continuïtat dels especialistes. Els 

reforços han estat organitzats i coordinats amb les tutores, i en alguns casos amb els 

terapeutes externs als centre. 

Continuem proposant una reunió a final de setembre amb l’equip d’orientació per a omplir 

tota la documentació necessària. 

 

Departament d’orientació (professorat de reforç, PT, psicopedagoga...) 

En Educació Infantil i Primària a més d’atendre a les adaptacions curriculars i als alumnes 

en reforç dins i fora de l’aula durant aquest curs acadèmic s’han tramitat a principi de curs 

23 beques per a l’alumnat amb necessitat d’ajuda de suport educatiu, de les quals s’han 
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concedit 22. Atenent a la petició d’ajuda sol·licitada a l’SPE set alumnes han rebut suport 

dins del centre pel professional d’AL. Per al proper curs s’ha tramitat la nova sol·licitud on 

s’han inclòs tres casos nous. A més, estem en coordinació amb els professionals dels 

centres especialitzats com són IDINEA, DIGNAVALL, UNIVERSITAT CATÒLICA DE 

VALÈNCIA. Atenent a la demanda dels pares s’ha sol·licitat la valoració per a l’aula CYL de 

tres alumnes del centre, dels quals dos han sigut valorats dins del perfil corresponent. 

A més d’atendre les avaluacions psicopedagògiques i les orientacions familiars a nivell 

individual, en el pla de transició PRIMÀRIA – SECUNDÀRIA està molt ben valorat per les 

famílies les sessions individuals realitzades amb ells  per a explicar-los el resultat. 

Enguany s’ha afermat el projecte d’Intel·ligència emocional que continuarà el proper curs. 

Com a proposta de millora es pretén projectar un taller de consciència fonològica per a les 

aules de tres i quatre anys, portat a terme per les professionals d’audició i llenguatge del 

centre. Per al proper curs hem dissenyat un taller d’escola de pares destinat als pares 

d’Infantil que pretén dotar d’estratègies per ajudar-los en l’educació dels seus fills. 

Tot i que estem contents amb l’evolució que han tingut els ACIS, programes de suport i 

programes de reforç a Secundària, per al curs que ve pretenem preparar amb antelació i 

incloure en la programació del departament, reunions del membres i d’aquells professors 

que siguen necessaris per a la  preparació, coordinació i seguiment dels alumnes en 

necessitats educatives especials. 

Respecte als ACIS i com a propostes de millora pretenem: 

 Poder accedir al aula d’informàtica. 

 Més coordinació entre el professorat d’aquests alumnes i el de referència de la 

matèria i el seu tutor. 

 En les sessions d'avaluació tot el professorat ha estat d'acord en que hem de millorar 

la coordinació en el tractament de  la diversitat: ACIS i alumnes de SUPORT i 

REFORÇ. 

Respecte al SUPORT i com a propostes de millora: 

 Pretenem buscar un sistema en què s'organitzaren grupets d'alumnes per nivells o 

assignatures instrumentals en horaris que no impediren els alumnes fer  un  

seguiment normal de les classes. 

 Els alumnes que mostren un desinterés total, no han de continuar amb el Programa i 

deuen ser substituïts per altres que puguen aprofitar-lo i dotar al Programa de 

flexibilitat de forma que es puguen atendre els problemes que vagen sortint al llarg 

del curs 
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 Per a el bon funcionament hauríem de seguir formant part de les reunions de 

Coordinació dels Departaments. 

 Per tant donades les característiques de l’alumnat tant al primer cicle de l’Educació 

Secundària Obligatòria con al segon i especialment del perfil del Programa Suport 

Escolar es proposaria una selecció acurada d’aquests alumnes, la limitació de la rati 

per grup, cosa que fomentaria l’hàbit d’estudi i treball, millorant el rendiment 

acadèmic dels alumnes del Programa. 

 

1r, 2n i 3r d’educació primària 

Al nostre cicle hi ha alumnes als que s’ ha proposat romandre un anys més al curs en el que 

estan però els pares no han donat la seua aprovació. Proposem que per al curs que ve estos 

alumnes no siguen prioritaris a l’ hora de rebre els reforços, en detriment d’altres alumnes 

que els necessiten. 

Els reforços en general sempre són productius i molt ben acceptats tant pels xiquets com 

pels tutors. El fet de que els mestres de reforç siguen tutors d’altres grups és molt positiu 

perquè són coneixedors dels continguts més destacats del curs, nivell, metodologies i 

característiques de l’alumnat. 

 

4t Educació Primària 

Continuem apostant per un reforç dins de l’aula ordinària i, només eixir a l’aula de reforç, en 

moments puntuals. 

 

Departaments didàctics de secundària 

El programa de suport al curs 2014 – 2015 s’ha desenvolupat als cursos de 1r, 2n i 3r d’ESO 

i a les àrees de Castellà Llengua i Literatura, Valencià Llengua i Literatura i Matemàtiques. 

 

1r ESO 2n ESO 3r ESO 

CLL VLL MAT CLL VLL MAT CLL VLL MAT 

3 2 7 6 7 9 10 12 13 

 
La numeració no correspon amb allò exposat en l’indicador de: 
 

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%)                                                                                                                     
 
ja que alguns alumnes estan en diversos reforços i/o suports. 
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El programa de reforç s’ha desenvolupat en 1r d’ESO en les matèries de tecnologia (5 

alumnes), ciències naturals (3 alumnes) i geologia i ciències socials (3 alumnes). En ciències 

socials de 2n d’ESO hi ha hagut 6 alumnes en reforç i en 3r d’ESO 8 alumnes més i ha sigut 

satisfactori. 

Respecte els ACIS hem tingut 6 alumnes en 1r d’ESO, 4 alumnes en 2n d’ESO, 7 alumnes en 

3r d’ESO i 5 en 4t d’ESO. 

Cinc dels sis ACIS de 1r d’ESO, quatre dels set de 3r d’ESO I  un dels 5 dei 4t d’ESO han 

tingut una evolució satisfactòria la qual arrepleguem en les actes trimestrals de cada 

departament.  

El professorat d’ESO volem mostrar la nostra satisfacció amb ambdós programes i és 

conscient de la necessitat de seguir aplicant-se. Respecte els ACIS hem d’estar atents als 

diferents canvis normatius i als documents pont, tant de primària com de secundària per tal 

d’atendre’ls de la manera més adequada. 

 

Des del DE LLENGÜES a l’ESO volem fer constar que valorem molt els contracte-programa 

de reforç que s’aplica en castellà, valencià i anglés, així com tot el material i l’ajuda que ens 

facilita el departament d’orientació per a dur endavant la nostra tasca amb els alumnes amb 

necessitats educatives. 

 

ESO: DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA 

- No estem plenament satisfets amb la forma en què hem atés els alumnes amb 

necessitats educatives especials en l'àrea d'educació física encara que han estat en 

tot moment integrats en el seu grup.  

- Per al proper curs dissenyarem i programarem activitats més d'acord amb les 

limitacions que cada un d’aquestos alumnes presenta i les avaluarem en les actes 

d’avaluació. 

-  

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.  Pensem que el 

programa de suport funciona molt bé. Volem reflectir ací en la memòria la nostra intenció 

d’estar en continu contacte amb el professorat de primària degut als canvis normatius per tal 

d’aplicar-los als ACI’s que hi tindrem a 1r d’ESO. 
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ESO: DEPARTAMENT HUMANÍSTIC 

Trobem molt necessari que dins de les possibilitats reals del Centre, es poguera introduir un 

segon professor dins de l´ aula en aquells cursos que tindran un gran nombre de alumnes 

amb necessitats especials. 

 

1.6. Avaluació PERCEPCIÓ del professorat: ACCIÓ ACADÈMICA EI EP ES 
Cen- 
tre 

Valora l’actuació didàctica que es desenvolupa al centre en general. 4,29 4,27 4,00 4,15 

Grau de satisfacció dels recursos didàctics de que disposa el centre. 4,14 3,64 3,56 3,71 

Grau de satisfacció amb les noves tecnologies presents al centre. 4,14 3,91 4,00 4,00 

Grau de satisfacció amb la disponibilitat i ús dels espais comuns del Centre.  4,00 3,64 4,19 3,97 

Grau de satisfacció en la seguretat de les instal·lacions.  3,57 3,60 4,00 3,79 

Grau de satisfacció personal com a professor/a amb la tasca educativa general  

desenvolupada en tots els aspectes (mitjana). 
4,02 4,15 4,13 4,11 

Grau de satisfacció amb el coneixement i assumpció del Pla Estratègic i els plans 

de millora del centre 
4,15 4,27 3,84 4,05 

Grau de satisfacció en la higiene de les instal·lacions. 3,57 3,27 4,44 3,88 

Grau de satisfacció amb la imatge que ofereix el centre cap a l’exterior. 4,29 4,36 3,44 3,91 

Grau de satisfacció amb l'actual situació de desglossaments i suports 3,29 3,09 3,88 3,50 

Grau de satisfacció amb les activitats d'atenció als alumnes en horari 

extraescolar en ESO. 
  4,44 4,44 

Grau de satisfacció amb les classes de recuperació d'assignatures pendents 

planificades per a juliol en ESO. 
  

4,13 
 

4,13 
 

Grau de satisfacció amb la Innovació educativa (competències bàsiques, 

intel·ligències múltiples, traçabilitat de processos d'aprenentatge) que es tracta al 

centre. 

4,14 4,45 4,25 4,29 

Grau de satisfacció amb les mesures d’atenció a la Diversitat.       3,14 3,82 4,06 3,79 

 
 

1.6. Avaluació PERCEPCIÓ de l’alumnat: ACCIÓ ACADÈMICA EP ES Centre 

Grau de satisfacció amb la correspondència entre els teus resultats acadèmics i 

el teu esforç.  
4,39 3,64 3,94 

Grau de satisfacció amb la formació acadèmica que es dóna al centre.                         4,25 3,79 3,98 

Grau de satisfacció amb l’atenció dels alumnes amb n.e.e.                               4,09 3,65 3,82 

Grau de satisfacció dels alumnes amb els mitjans del centre 4,04 3,37 3,63 
 
 
 

1.6. Avaluació PERCEPCIÓ de les famílies: ACCIÓ ACADÈMICA EI EP ES Centre 

Grau de satisfacció per la formació acadèmica.                           4,54 4,14 4,08 4,21 

Grau de coneixement amb l’atenció que reben els alumnes amb n.e.e. 4,22 4,03 4,01 4,06 
 

VALORACIONS I PROPOSTES DE MILLORA PERCEPCIÓ ACCIÓ ACADÈMICA 
 

 

Departament d’orientació (professorat de reforç, PT, psicopedagoga...) 
Durant el aquest curs s’ha tractat de: 
 

- Potenciar el pensament autònom de l’alumnat per a que desenvolupe les seues 
pròpies estratègies d’aprenentatge. 

- Crear  un  bon  ambient  de  comunicació   i  treball,   fonamental   adonant-nos   de  
la  diversitat d’actituds,  interessos  i  motivacions. 

- No penalitzar les errades ja que maten la curiositat (Giordan). 
- Fomentar l’autoestima a l’alumnat perquè millore la predisposició cap l’aprenentatge.  
- Facilitar l'interacció entre el professorat i l’alumnat. 
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- Desenvolupament   de  procediments   i  actituds. 
- Participació activa de l’alumne/a. 
- Analitzar en quina mesura s’avança en les directrius marcades, analitzant ets encerts i 

les errades en els diferents processos, diagnosticant  les causes i decidint noves 
intervencions. 

- Reforç positiu del seu esforç durant el procés i no tant sols del resultat. 
 
ELS CONTINGUTS   han estat significatius, propers, motivadors  i rellevants per l’alumnat: 
 

- S’han seleccionat i seqüencialitzat d’acord als coneixements previs de l’alumnat. 
- En adequar-los,   s’ha  vist les   necessitats   educatives   especials,   introduint,   

eliminant, prioritzant, canviant la temporalització o la seqüencialització. 
- S’ha  realitzat   un   suport   i   reforç   dels   continguts   del   seu  nivell   i  de   

nivells   anteriors, fonamentalment en les àrees instrumentals. 
 
LES    ACTIVITATS s’han  adaptat  per  a  que  tot  l’alumnat  puga  progressar  i  
comproven  la  seua evolució. 
 
MATERIALS I RECURSOS DIDÁCTICS DE L’AULA 
 

L’aula d’atenció individualitzada conta amb material  didàctic variat; tant editat en 
paper com amb suport informàtic i personalitzat. 

Quant a les noves  tecnologies,  és a dir, informàtica,  s’ha accés a aquesta aula;  la 
qual cosa, ha fet possible  el treballar les àrees instrumentals  amb pàgines Interactives 
Multimèdia; utilitzar manipuladors virtuals, etc.  
 
COORDINACIÓ AMB ELS EQUIPS EDUCATIUS, TUTORS, PROFESSORAT. 
 

Aquest curs no hem aconseguit poder realitzar reunions del coordinació entre el 
professorat assignat a aquesta tasca i els professors d’àrea i tutors. 
 

Com havia dit anteriorment, en l’apartat de característiques, els alumnes que 
assisteixen a l’aula d’atenció individualitzada, presenten molta varietat i distintes necessitats 
educatives especials: hi ha alumnes amb poques ganes de treball, absentistes, una 
desmotivació i falta d’interès en els estudis com a resultat d’una mala història 
d’aprenentatge plena de fracassos i males experiències. Positivament  hi  ha  que  destacar  
les  ganes  d’alguns  alumnes,  que  a pesar  de  les  seues  dificultats realitzen un gran 
esforç i mostren un gran interès de cara a les indicacions i ensenyaments del professor. El 
poder aconseguir aquest fet depén, en gran mesura de la motivació que, com a docents, 
puguem despertar en tots ells i elles. 

Aquest curs l’agrupament d’alumnes ha sigut realitzada per l’equip directiu, creant 
grups lo més homogenis possibles (segons el nivell curricular dels alumnes), la qual cosa ha 
sigut molt positiva per a tots, tant per als alumnes com per al professor. 
 

Ens congratulem que tots aquells que han tingut una assistència regular a l’aula 
d’atenció individualitzada, en general, i han mostrat una actitud positiva i s’han esforçat per 
millorar, es veuen  reflectits  positivament  en  els resultats  obtinguts  al  llarg  del curs: un 
75% d’alumnes amb atenció individualitzada en les àrees instrumentals les han superat en 
les diverses avaluacions. La majoria d’aquest alumnat amb n.e.e. promocionarà el proper 
curs. 
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PROPOSTES DE MILLORA PER AL PROPER CURS 
 
1.- Poder accedir al aula d’informàtica. 
 
2.- Més coordinació entre el professorat d’aquests alumnes i el de referència de la matèria i 
el seu tutor. 
 
 
Infantil 
Grau de satisfacció en la higiene de les instal·lacions. 

Proposem que després de que els xiquets de primària finalitzen el seu pati, l’equip de neteja 

entre als wc per higiene dels alumnes d’infantil. 

Grau de satisfacció en la seguretat de les instal·lacions. 

Instal·lar en totes les portes de l’àrea d’infantil proteccions de les portes. 

Vegem un perill la pica del final del pati, ja que no aprofita doncs no hi ha aixeta, i és molt 

fàcil accedir a ella. 

Demanem reixes per a les tres finestres del passadís de quatre anys.  

Grau de satisfacció amb les mesures d’atenció a la Diversitat.       

Valorar la possibilitat d’augmentar el reforç en infantil a través de membres d’ altres cicles. 

 

4t Educació Primària 

Observem que únicament on la valoració tot just supera el 3 és a l’àmbit de l’atenció a la 

diversitat. És un resultat que entenem perfectament donat que és l’àmbit on la majoria dels 

docents perceben una certa frustració donat que els agradaria arribar a més però, unes 

vegades perquè el seu horari no dóna per a més, unes altres vegades perquè precisa d’una 

major formació, el cert es que no arriba a atendre la diversitat com a ell li agradaria. 

Pensem que s’ha de continuar millorant l’optimització de recursos personals, bé davant les 

futures incorporacions de docents, bé davant l’acollida d’alumnat en pràctiques o, 

simplement, reestructurant els recursos ja existents. Per suposat, la formació docent torna a 

ser un eix clau. 

 
5é Educació Primària 
Pensem que s’han de reestructurar els recursos personals que ja té el centre. 
 
Departaments didàctics de secundària 

ESO: DEPARTAMENT DE LLENGÜES 

Pel que fa a l’acció acadèmica, podem constatar que tant el professorat (que tots els 

indicadors passen del 3,50 i gran part del 4), com els alumnes (passen del 3,50) i les seues 

famílies (que passen del 4,00) estem prou satisfets. És clar que podem millorar. 
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PROPOSTES DE MILLORA: 

 Casa professor s’esforça cada curs per millorar la seua actuació didàctica aplicant 

noves metodologies, reforços, ipads, etc. 

 Utilització més intensiva del canons de projecció. 

 Els espais comuns del Centre són limitats, no hi ha més espai, però els utilitzem al 

màxim.  

 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 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, UDIs, 

programacions didàctiques, etc.)  

 

ESO: DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA 

Des del àrea d'educació física ens agradaria fer partíceps a les famílies de les activitats que 

es realitzen en aquesta matèria, fins i tot poder dissenyar algunes activitats on puguen 

participar els pares, en definitiva donar-nos a conèixer més i millor. 

 

ESO: DEPARTAMENT DE CIÈNCIES 

Des del departament de ciències ens congratulem per la millora constatable dels indicadors 

de percepció  de l’acció acadèmica per part de famílies, alumnes i personal. Hem de procurar 

trobar temps d’atenció als alumnes fora de l’horari escolar que enriquisquen els lligams 

famílies – alumnes – escola. Destaquem en aquest sentit l’hora d’atenció setmanal a 

l’alumnat i les hores de preparació per a la prova extraordinària de juliol.Com a propostes de 

millora pretenem millorar les necessitats de l’alumnat de tot tipus, personals i acadèmiques. 

En aquest sentit volem destacar la feina extraordinària que realitzen els tutors i tutores en la 

relació amb les famílies mitjançant els correus electrònics personals de cada mare – pare – 

tutor/a. No podem perdre aquesta interacció. 

PROPOSTES DE MILLORA  

 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 
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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, 

activitats del Tridu, campanyes solidàries... 

 La introducció de l’IPAD a 2n d’ESO, l’ús de les noves tecnologies de l’ensenyament i 

l’assentament de noves metodologies han de ser el nostre objectiu. Hem de trobar la 

manera de divulgar-ho al nostre entorn de la millor manera possible. El procés de 

marketing ens sembla fonamental per al curs vinent. Ha de ser altre punt fort en la 

nostra planificació estratègica.  

 

2.  AVALUACIÓ ACCIÓ TUTORIAL  
 

 

2.1. AVALUACIÓ de rendiment DE L’ÀMBIT DE L’EQUIP DOCENT EI EP ES Centre 

Valora de l’1 al 5 l’acció tutorial desenvolupada. 4 4 4 4 

Percentatge d’activitats  realitzades durant tot el curs de les programades a la 

secció PGA.                                (valor conforme:  80%)                                                                                                                                                                                                         
90 90 90 90 

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

100 100 100 100 

Percentatge de les activitats anteriors que han assolit els objectius prèviament 

establerts.                                                                 (valor conforme: 70%)                                                                                                                                                                                                                                         
100 100 100 100 

Grau de compliment d’entrevistes personals mínimes amb les famílies 

registrades al DIARI TUTORIAL.  (al menys una amb cada família) 

                                                                                                                                  
(valor conforme: 90%) 

100 100 100 100 

Grau de compliment de reunions col·lectives mínimes amb les famílies 

registrades al DIARI TUTORIAL. (al menys DOS per grup)                

                                                                                                                                  
(valor conforme: 90%) 

100 100 100 100 

Percentatge de presència de les famílies a les reunions col·lectives. 
(valor conforme  infantil: 80%)                  ( valor conforme primària: 70%)              (valor conforme ESO: 60%) 

87 70 80 80 

Percentatge (%) d’alumnes, les faltes d’assistència dels quals, han activitat el 

pla d’absentisme escolar municipal.                     (valor conforme: 2 %)                                                                                                                     
0,6

6 
0,66   

Grau d’operativitat del pla d’acollida alumnat 3 anys.            (1-2-3-4-5)             100 X X X 

Valoració, si cal, d’altres plans d’acollida.                           (1-2-3-4-5)                    X 3 3  

Percentatge (%) d’alumnes, les incidències dels quals s’han tractat a la 

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA.                               (valor conforme: 100%) 
100 100 100 100 

 

2.2. AVALUACIÓ de percepció DE L’ÀMBIT DE L’EQUIP DOCENT EI EP ES 
Cen- 
tre 

Satisfacció per l’acció tutorial dispensada en el centre.                                                                                                                                                                                                                                                                       3,86 4,10 3,75 3,88 

Grau de satisfacció amb el clima escolar.                                    4,00 3,18 4,00 3,74 

Grau de satisfacció amb l’atenció a les necessitats educatives especials. 3,14 3,82 4,06 3,79 

 

 2.2. AVALUACIÓ de percepció DE L’ÀMBIT DE L’ALUMNAT  EP ES centre 

Grau de satisfacció general amb el col·legi     4,25 3,67 3,92 
Grau de satisfacció amb la relació amb el professorat del centre.            4,08 3,58 3,78 
Grau de satisfacció amb la labor del tutor (valoració general).                  4,15 3,90 4,00 
Grau de satisfacció amb l’acció tutorial que programa el centre.         4,19 3,01 3,48 
Grau de satisfacció de la convivència entre iguals.                      3,93 3,55 3,70 
Grau de satisfacció amb la disciplina al centre. 3,64 3,32 3,44 
Grau de satisfacció respecte a l’orientació acadèmica i/o professional rebuda. (6é 

primària i 4t ESO) 
4,71 3,81 4,08 

 



     Col·legi “LA MILAGROSA”. Cullera                                                                                                             MEMÒRIA 2014-2015 

Pàgina 56 de 86 

 
 

VALORACIONS I PROPOSTES DE MILLORA ÀMBIT TUTORIAL 

    

Infantil 

Grau de satisfacció amb l’atenció a les necessitats educatives especials.  

Estem satisfetes amb les actuacions de suport i de reforç però donat les nombrosos casos que hi ha 

caldria destinar més recursos humans a aquest cicle. 

 

1r educació primària 

En 1r A és dispara l’indicador d’assistència a les reunions de grup per part de les famílies, seient 

aquest d’un 68%. 

Algunes de les absències són degudes a manca d’interès, altres al treball dels pares. Als pares que 

demostren interès  se’ls  ha citat a una tutoria per explicar-los el més interessant de les reunions. 

Proposem revisar el Pla d’acollida d’alumnes, especialment per reforçar la llengua. 

 

2n educació primària 

En 2n A es dispara l’indicador d’assistència a les reunions de grup per part de les famílies, seient 

aquest d’un 60%. Algunes de les absències són degudes a manca d’interès, altres al treball dels 

pares. Als pares que demostren interés  se’ls  ha citat a una tutoria per explicar-los el més 

interessant de les reunions. 

 

4t educació primària 

Pensem que els resultats són més que acceptables, per la qual cosa hi ha que felicitar-se.  

Com a proposta de millora ens agradaria consolidar l’assignatura de lliure assignació del centre per a 

desenvolupar accions encaminades al treball de la intel·ligència emocional, donant continuïtat, 

d’alguna manera, als contractes-programa de 3r d’infantil i 1r de primària. 

 

5é educació primària 

Considerarien molt positiu l’hora de lliure elecció del centre per a aprofitara fer tutories e 

intel·ligència emocional. 

En cinquè al no disposar d’aquesta hora s’ aprofitarà la metodologia de l’aula per a treballar 

la  convivència,  el aprenentatge dialògic i les desigualtats. 

 

2.2. AVALUACIÓ de percepció DE L’ÀMBIT DE LES FAMÍLIES EI EP ES centre 

Grau de satisfacció en la relació família/escola.                    4,41 4,14 4,19 4,25 
Grau de satisfacció per la formació i orientació humana i cristiana.     4,38 4,22 3,77 4,10 
Grau de satisfacció amb el clima de convivència general del centre. 4,31 4,01 4,06 4,09 
Grau de satisfacció de la comunicació amb el professorat.                 4,48 4,17 4,15 4,23 
Grau de satisfacció amb la labor del tutor (valoració general).                         4,59 4,43 4,39 4,45 
Recomanaria aquest centre a altres persones? (% de respostes afirmatives)  98,36 97,00 87,91 94,67 
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6é educació primària 

Donat que 6é disposa d’una sessió setmanal de lliure disposició, es planteja la possibilitat de dedicar-

la a tutoria per a tractar temes de convivència, cooperació i tècniques d ’aprenentatge. 

 

Departaments didàctics de secundària 

ESO: DEPARTAMENT DE LLENGÜES 

 

El professorat està satisfet amb l’acció tutorial dispensada en el centre i en el clima escolar 

que hem conseguit crear implicant-nos quasi tots els professors amb tot el que es proposa 

des de l’equip directiu i des del departament de pastoral i del d’orientació.  

En quant a la diversitat, seguirem millorant els processos, perquè ja dediquem moltes hores 

a aquests alumnes.                                                                                                                                                                                                                                                      

Pel que fa a l’alumnat veiem que està satisfet (3,81), i això és com una ferramenta que 

mesura el que ens hem esforçat. 

Veiem també que la percepció de les famílies ha millorat, ja que un 88% recomanaria aquest 

centre. 

 

PROPOSTES DE MILLORA: 

 Devem millorar l’acció tutorial. El departament d’orientació podria presentar temes 

que els interessen més segons la seua edat. 

 Respecte a les famílies, pensem que devem seguir potenciant que s’enteren de tot el 

que es fa al centre, que tractem d’ orientar els seus fills com a éssers humans i com a 

cristians. També devem insistir en que cal que els pares veguen que la majoria o la 

totalitat del professorat assisteix a qualsevol activitat que siga organitzada des del 

centre. 

ESO: DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA 

Per al proper curs veure la possibilitat de donar informació de forma continuada sobre 

l'evolució de l'alumne, via whasapp, idoceo o altra aplicació de forma puntual quan els tutors 

heu sol·liciten per a les reunions amb pares, 

 

ESO: DEPARTAMENT DE CIÈNCIES 

 Hem de reunir-nos tota l’etapa per donar un impuls a les tutories dissenyades per als 

alumnes i així atendre a la baixa satisfacció manifestada pels alumnes en l’enquesta. 
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 Volem reforçar la figura de cotutor, la qual ajuda molt a la feina diària del tutor en 

qüestió. Devem establir quines vessants exactes són les que els tutors necessiten ser 

ajudats. 

 Els tutors presents al departament ens han manifestat la satisfacció de les famílies 

per la comunicació amb ells via e-mail. Això ha fet que les famílies puguen gaudir de 

tutories més a sovint i sense haver d’acudir precencialment al centre.  

 

Departaments SECUNDÀRIA 

Tots els tutors consideren la informació i el material que se’ls dona a principi de curs com a 

suficient per a començar. Aquest material s’actualitza cada curs escolar. A més a més, la 

majoria dels tutors empra materials  que recull  o elabora  ell mateix  tenint  en compte  les 

característiques  del seu grup. 

 

L'hora setmanal  de tutoria  amb el grup d'alumnes ha sigut valorada pel 60% dels tutors 

amb un grau de satisfacció alt i considera que han estat profitoses. Altre 40 % fan una 

valoració  mitjana perquè no sempre la resposta ha estat positiva per part de l’alumnat.  

 Cal destacar que la majoria dels tutors ha parlat al llarg del curs amb tots els 

alumnes  almenys una vegada i amb una quarta part de l’alumnat més de tres vegades. A 

més a més, s’ha portat un seguiment més continuat amb l’alumnat més necessitat. 

 

Respecte la valoració  de l'hora  setmanal  de reunió conjunta  de tutors, en general 

tots els tutors la considera una bona manera de coordinar-se i el 80 % mostra un nivell de 

satisfacció alt d'aquesta reunió. En el segon cicle dos tutors proposen reunir-se per nivells. 

Un tutor suggereix avançar un ordre del dia sempre que  estiga possible. 

 

Sobre la valoració  de la tutoria  feta pels  alumnes, podem destacar: 

 Aspectes positius  que els alumnes han valorat  de la sessió setmanal  de 

tutoria. 

En general, aquestes sessions tenen diversos aspectes positius, sobretot la cohesió del grup, 

l'establir millors relacions entre ells i xerrar, parlar del que els interessa. Hi ha hagut 

xarrades sobre prevenció de drogodependències, de xarxes socials, de sexualitat i a més 

s’han vist pel·lícules. 

El més destacable és que s’ha pogut parlar dels problemes que temen i s’han pogut 

solucionar algunes situacions conflictives que s’han produït al llarg del curs. 
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 Aspectes negatius. 

Un fet repetitiu és el comportament d’alguns companys que com “passen de tot” dificulten 

els debats i les tasques a realitzar. Ens esforçarem amb els temes a tractar per a que 

aquesta actitut canvie. 

Els temes que més han agradat ( ordenats de més a menvsJ 

*  pel·lícules  

*  les xerrades en general, especialment sexualitat, drogues,… 

*  expressar les seues opinions 

*  jocs  i vídeos 

*  activitats  d'autoestima,… 

 

Els temes que menys han agradat han sigut: 

*  tècniques d’estudi 

*  activitats d’escriure 

*  fer deures 

*  fer classe 

 

Alló que han trobat  a faltar. 

*  altre tipus de pel·lícules 

*  jocs o activitats més divertides 

*  més xarrades (adolescència,  sexualitat, drogues,...) 

*  excursions 

L’opinió global i nota mitjana  que l’han qualificada pensem que ha  estat  un  notable 

aproximadament. 

 

Respecte les Entrevistes/contactes amb les famílies al llarg del curs 

Quan al llarg del curs el tutor ha intentat contactar amb els pares-mares ho ha pogut fer 

sense dificultat en un 90 % dels casos en el 1r cicle i  del 95% en el 2n cicle. En general, 

s'han trobat amb dificultat per a contactar en un 10 %  i en un 5 % dels casos ha estat 

impossible. 

 

Propostes  de millora. 

• Pel que fa als materials per a les sessions de tutoria, un tutor suggereix incloure 

activitats pràctiques. Un altre assenyala que aquestos materials podrien  estar millor  

organitzats. 
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• En quant a la reunió setmanal de tutors, un tutor opina que caldria millorar el 

seguiment que es fa dels diferents programes i alumnes 

 

3. PLA DE CONVIVÈNCIA 
 

3.1. ACTUALITZACIÓ PLA DE CONVIVÈNCIA 

El nostre centre opta per donar una visió constructiva i positiva a la convivència, on la 

participació, comunicació i prevenció siguen els pilars que la sustenten. 

 

 Aquest pla pretén ser una ferramenta eficaç per a la consecució d'una bona gestió 

global de la convivència, que complementa junt al nostre RRI, la resposta que dóna el centre 

a tota la comunitat educativa per a detectar, previndre i tractar els problemes derivats 

de la convivència escolar. 

 

 La Ordre DOCV 01/084/2014]ORDE 62/2014, de 28 de juliol, de la Conselleria 

d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'actualitza la normativa que regula l'elaboració dels 

plans de convivència en els centres educatius de la Comunitat Valenciana i s’estableixen els 

protocols d'actuació i intervenció davant de supòsits de violència escolar, ens va fer 

replantejar-nos el nostre PLA DE CONVIVÈNCIA, d’ací va sorgir un grup de treball que durant 

el curs 2014-2015 va actualitzar el nostre pla a aquesta ordre i a les necessitats del centre. 

Els objectius, criteris d’organització i funcionament del mateix de la següent forma:  

1. OBJECTIUS GENERALS DEL PLA DE CONVIVÈNCIA 

 Amb el nostre Pla de Convivència pretenem: 

1.1. Fomentar un clima de convivència i participació al centre com a 

comunitat educativa que som. 

1.2. Proposar per al centre un model global d’educació en la convivència i en 

la resolució de conflictes, identificant les àrees d’intervenció i presentant els 

diferents projectes i programes que impliquen aquest model global. 

1.3. Fomentar el treball de prevenció a fi de la consecució d’un adequat clima 

de convivència. 

1.4. Fomentar i posar en pràctica els valors d’ igualtat entre hòmens i dones, 

la integració de les distintes ètnies i dels immigrants i el respecte per totes les 

religions i creences, així com l’exercici de la llibertat responsable. 
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1.5. Educar per a la resolució de conflictes de forma no violenta; previndre 

les situacions conflictives;  la resolució pacífica i constructiva de conflictes; 

tractar i rehabilitar les conductes desajustades. 

1.6. Fomentar la col·laboració família/col·legi per a provocar un canvi 

sostenible al centre en un model constructiu i pacífic de la convivència. 

1.7. Lluitar contra l’absentisme escolar. 

 

    2. CRITERIS D’ ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 

  Anem a descriure els nostres criteris d’ organització i funcionament referits al 

Pla de Convivència: 

 

       2.1 ELABORACIÓ, APROVACIÓ I APLICACIÓ DEL PLA DE CONVIVÈNCIA 

 

 El Pla de Convivència és responsabilitat de tots els membres de la comunitat 

educativa en l’àmbit de les seues competències i el desenvolupament es durà davall la 

coordinació del cap d’ estudis. La directora, sota l’ àmbit de les seues competències, 

també afavorirà la convivència i ajudarà a resoldre els possibles conflictes al centre. 

 Al nostre centre es realitzarà per l’equip directiu, que coordinarà l’elaboració i es 

responsabilitzarà de la seua redacció d’acord a les directrius establides pel nostre 

consell escolar i amb les propostes realitzades pel claustre de professors i AMPA. 

 El tutor de l’alumne prendrà les iniciatives, coordinarà i durà a la pràctica les mesures 

oportunes, tant amb el model d’actuació respecte de l’alumnat que presente 

alteracions conductuals que dificulten la convivència i col·laborarà en les possibles 

situacions d’acaçament. De forma especial iniciarà i aplicarà els protocols quan un 

alumne de la seua aula dificulte la convivència escolar. 

 Quan un alumne dificulte greument la convivència escolar, la responsabilitat d’ iniciar 

els protocols serà del tutor i d’aplicar les mesures serà de l’ equip directiu. 

 L’ orientador assessorarà i ajudarà a l’ equip directiu en qualsevol fase del procés, 

respecte de l’ alumnat, professorat o família, i realitzarà els programes necessaris que 

siguen de la seua competència. 

 El pla de convivència deu ser aprovat pel consell escolar del centre. 

 

       2.2 COORDINACIÓ AMB ALTRES INSTRUMENTS DEL CENTRE 

 Aquest PLA DE CONVIVÈNCIA fixa les seues arrels en el nostre Caràcter Propi,  PEC i 

RRI; i impregna, com ells, tots els nostres  processos educatius. 
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 Ressaltar la importància del PAT i el PAD perquè, a través d’ ells el tutor serà 

responsable de desenvolupar el pla de convivència pel que fa a la secció de 

prevenció. 

 

       2.3 SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

 El seguiment del pla de convivència correspon a la COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA del 

consell escolar (Ordre DOCV 01/084/2014]ORDE 62/2014, de 28 de juliol, art. 

61 i 65 respectivament), i elaborarà trimestralment un informe on s’arrepleguen les 

incidències produïdes, les actuacions dutes a terme, els resultats aconseguits i 

propostes de millora. 

 El pla de convivència serà avaluat pel consell escolar de centre i remetrà les 

conclusions a la Direcció Territorial corresponent. 

4. AVALUACIÓ ACCIÓ PASTORAL  
 

 

4.1. AVALUACIÓ DE RENDIMENT  
Percentatge de les actuacions realitzades de les programades. 87% 

Percentatge d’actuacions realitzades avaluades. 100% 

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

establerts.  
90% 

Valoració general del departament al voltant del projecte de solidaritat PUNT d’ENCONTRE.                                                                                                           
(1-2-3-4-5)                                                                                                                    

4 

Valoració general del departament al voltant de l’aplicació de les jornades de formació en pastoral 

organitzades al centre.                                                                 (1-2-3-4-5)                                                                                                                    
4 

 

 

4.2. AVALUACIÓ DE PERCEPCIÓ Àmbit de l’alumnat EP ES centre 

Grau  de satisfacció amb la forma d'orientar i transmetre els valors cristians i 

vicencians.                                                                                                                                                                                                     
4,49 3,73 4,04 

Grau  de satisfacció amb les campanyes realitzades pel col·legi (Moçambic, el 

quilo,…) 
3,98 3,75 3,84 

Grau  de satisfacció amb les activitats de Pastoral (oració del matí, eucaristies, 

celebracions...) 
4,17 3,19 3,58 

 

 

4.2. AVALUACIÓ DE PERCEPCIÓ Àmbit de les famílies EI EP ES centre 

Grau de satisfacció per la formació i orientació humana i cristiana. 4,38 4,22 3,77 4,10 

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...). 

4,40 4,26 4,00 4,20 

Grau de satisfacció amb els projectes solidaris desenvolupats al centre. 4,37 4,16 3,99 4,15 

 

 

4.2. AVALUACIÓ DE PERCEPCIÓ Àmbit del professorat EI EP ES centre 

Grau de satisfacció amb l’orientació i transmissió dels valors cristians i 

vicencians en el centre.. 
4,29 4,45 4,00 4,21 

Grau de satisfacció amb les celebracions del centre. 4,14 4,36 4,25 4,26 



     Col·legi “LA MILAGROSA”. Cullera                                                                                                             MEMÒRIA 2014-2015 

Pàgina 63 de 86 

Grau de implicació personal en les activitats de pastoral. 4,14 4,18 3,81 4,00 

 

 
VALORACIONS I PROPOSTES DE MILLORA ACCIÓ PASTORAL 

 

Departament Pastoral 

En general, estem satisfets en el treball fet durant el curs. Basant-nos en els 

documents propis, els proposats per la província i el nostre carisma vicencià, hem viscut un 

curs ple de novetats que han agradat a la majoria de membres de la comunitat educativa.  

 

Hem realitzat totes aquelles activitats que portàvem anys fent, però hem aconseguit 

crear un ambient més propici per a la vivència del moment. S’ha sensibilitzat tothom en els 

projectes solidaris, han participat més activament i els resultats econòmics han sigut millors. 

Considerem que la participació del professorat ha augmentat considerablement, així com la 

seua implicació en les activitats. I aquesta implicació es portà a bon terme, ja des de principi 

de curs, quan cada professor tenia accés als documents propis del departament (pla anual 

del centre, cronograma d’activitats) per tal de fer les aportacions pertinents. També podíem 

accedir tots a la pàgina de la província (centroseducativosvicencianos.com) amb tots el 

recursos i materials per a poder adequar-los a les necessitats dels alumnes. Certament, 

alguns companys tingueren dificultats per accedir-ne. Però després, les dificultats se 

superaren i tots gaudiren de llibertat a l’hora de treballar la pastoral, de fet, alguns tutors de 

primària han integrat la pastoral completament a les programacions i a la vida diària de 

l’aula, altres han sabut creat moments i després recrear i reflexionar sobre el moment durant 

la jornada. 

 
A continuació, detallem aquest cronograma d’activitats i revisem com ha anat: 

 

TEMPUS ACCIÓ EXECUCIÓ AVALUACIÓ 
1r 
TRIMESTRE 

Ambientació del centre referint-

nos al SENTIT CRÍTIC 
SÍ Hem utilitzat els pòsters i materials 

del centre per tal de tindre aules, 

corredors, entrades...  decorades 
conforme els valors del curs: SENTIT 

CRÍTIC i ESGLÉSIA: AMOR EN ACCIÓ. 

Planificació de l’oració diària del 
centre 

SÍ SECUNDÀRIA: hem usat un suport 
digital. 

Realització de la tutoria segons el 

cronograma de Pastoral (veure Pla 
d’acció tutoria). 

SÍ Conformes amb el departament 

d’orientació per tal d’aconseguir un 
pla tutorial integrador que incorporés 

els valors del curs . 

Jornades de Sensibilització SÍ SECUNDÀRIA: les dividírem en dos 

jornades: Inici de curs i festivitat de 

sant Vicent de Paül. 

Sant Vicent de Paül (27 de 

setembre): 

Sensibilització i celebració 

SÍ Celebrarem dos eucaristies: una per a 

secundària i altra per a primària, i, 

així, apropar-nos tots més 
còmodament al sagrament. 
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La jornada continuà de forma lúdica 

i/o esportiva amb activitats 
relacionades amb el SENTIT CRÍTIC. 

Campanya solidària i missionera del 

DOMUND 
SÍ Malgrat vam rebre tard els materials i 

recursos de l’arquebisbat, la 
campanya es feu amb un resultat 

econòmic molt positiu que 
apareixerà en la pròxima campanya 

en les publicacions de la diòcesi. En 

secundària, s’han fet unes tutories on 
els alumnes han presentat temes 

relacionats amb el DOMUND usant 
distints suports, aquests treballs es 

valoraran en l’assignatura de Religió 

Catòlica. 

Penitencials i altres celebracions 

preparatòries per al Tridu. 
SÍ Per motius d’agenda de don Javier, no 

poguérem fer penitencials. Però férem 
celebracions de la paraula amb 

tots els alumnes separant-los per 

cursos, amb un gest final que, durant 
la resta del curs, han decorat les 

aules. 

Tridu a la Milagrosa. SÍ Hem mantingut tot allò que envolta la 
celebració del Tridu del centre: la 

Marxa al Castell, la implicació de 
l’alumnat de 4t d’ESO... A més, hem 

aconseguit motivar més per a la 
celebració més característica del 

nostre col·legi. Un grup d’alumnes de 

6é s’inicia en el cor del col·legi. El 
primer dia del Tridu, els alumnes de 

5é feren una dramatització sobre la 
figura de Santa Catalina, que 

gaudírem majors i menuts. El segon 

dia canviàrem l’horari de la celebració 
perquè els alumnes de 3r d’infantil i 

els seus padrins de 5é, isqueren en 
processó de les flors fins a la 

parròquia, una vegada allí, feren una 

oració en veu alta a la Mare de Déu. 
El tercer dia, com ja es tradicional, els 

alumnes de 4t de primària, que han 
pres la Primera Comunió durant el 

curs, tornen a viure de manera 
especial eixe moment. 

Campanya del “quilo” i cadena 

solidària. 
SÍ A la tradicional campanya del “Quilo”, 

afegírem una cadena humana, amb 
la participació d’Electrodomèstics 

MILAR, dels professors, alumnes, 

famílies, policia local, per tal de portar 
els aliments i les joguines a la 

parròquia. 

Advent SÍ Dins de l’acció tutorial, cada grup feu 

una xicoteta celebració preparatòria 

del Nadal. 

Nadal 

Motivació per a la col·laboració 

missionera: Projecte solidari: FIRA 
DE NADAL 

SÍ El departament ha participat en totes 

les activitats programades per a 

celebrar el Nadal: Fira Solidària, 
Certamen de Nadales, baixant a visitar 

el Betlem del centre, que aquest curs 
estava completat amb informació en 

codis QR 



     Col·legi “LA MILAGROSA”. Cullera                                                                                                             MEMÒRIA 2014-2015 

Pàgina 65 de 86 

 
 

TEMPUS ACCIÓ EXECUCIÓ AVALUACIÓ 

2n 
TRIMESTRE 

Realització de la tutoria segons el 
cronograma de Pastoral (Pla d’acció 

tutorial). 

SÍ Conformes amb el departament 

d’orientació per tal d’aconseguir un 
pla tutorial integrador que incorporés 

els valors del curs . 

Jornada de la infància missionera 

SÍ Es va repartir els materials 
proporcionats per la diòcesi, es feu la 

sensibilització respecte del tema, i els 

alumnes feren una aportació 
econòmica. 

Sensibilització i jornada del dia de la 
no violència 

SÍ Durant el mes de gener, s’ha treballat 
sobre el tema de la no violència. A 

final de mes, férem una celebració al 

pati amb la participació de tots els 
alumnes i professors del centre. 

Campanya contra la fam al món 
NO Per falta de temps, s’ha preferit 

treballar més el temps litúrgic 
quaresmal. 

Dimecres de Cendra 

SÍ Els alumnes i professors vam rebre la 
cendra. Reorganitzarem l’espai de la 

capella per tal d’apropar-nos a la 

celebració. Don Javier feu la reflexió 
des de la projecció d’un vídeo, la 

cançó “Human” de Christina Perry i les 
seues paraules. 

Celebracions quaresmals: 

penitencials o reflexions 
SÍ Amb el material de la província, des 

de l’acció tutorial. 

 
 

TEMPUS ACCIÓ EXECUCIÓ AVALUACIÓ 
3r 
TRIMESTRE 

Realització de la tutoria segons el 
cronograma de Pastoral (Pla d’acció 

tutorial). 

SÍ Conformes amb el departament 
d’orientació per tal d’aconseguir un 

pla tutorial integrador que incorporés 

els valors del curs . 
Mes marià SÍ Des de les tutories, s’han preparat 

distints moments d’oració per a 

celebrar el mes dedicat a Maria. 

Setmana Vocació-Missió NO Per falta de temps, s’ha preferit 

treballar més des de la tutoria, sense 
fer cap activitat per a tots els alumnes 

del centre. 
Cloenda del mes de Maria SÍ Cap a final de mes, s’ha fet una gran 

celebració al pati gran amb la 

participació de tots els professors i 

alumnes. 

Campanya del “Quilo: Per un estiu 

solidari” 
NO Per falta de temps, deixarem la 

campanya per a principi del curs que 
ve. 

Celebracions de fi de curs, passos 

d’etapa, acomiadament de 4t ESO. 
SÍ El final de curs ha sigut realment 

intens amb l’acte de pas d’infantil a 
primària, l’eucaristia de primària i la 

celebració d’acció de gràcies i 

lliurament d’orles de 4t ESO. 
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Infantil 
 

Les diferents activitats que s’han realitzat al llarg de tot el curs les valorem positivament. Ens 

ha agradat el tornar a les celebracions de forma conjunta.  

Destaquem com a novetat la participació dels alumnes de 3er d’infantil al Tridu de la 

Milagrosa.  La participació dels alumnes i les famílies va ser alta gràcies al nou horari.  

Per altra banda, dins dels projectes solidaris, Contracte Servei, ens ha agradat molt l’activitat 

de la cadena solidària. És una manera de fer participar a tots els alumnes i mostrar  la 

capacitat d’ajuda i implicació del nostre col·legi.  

Els recursos proporcionats han sigut útils i adequats per als nostres alumnes per poder 

realitzar les diferents activitats durant el curs. 

Valoració projecte de solidaritat PUNT d’Encontre: Els resultats i la participació aquest curs 

de la Fira Solidària han estat satisfactoris.  

Proposem fer més actuacions com per exemple els esmorzars solidaris tan per a mestres 

com per alumnes i  berenars per tal d’implicar a les famílies. 

 
1r, 2n i 3r d’educació primària 
 

Hem treballat a la par el llibre de text, els temps forts del col·legi i l’objectiu general del 

centre. El nostres alumnes treballen molt a gust l’assignatura. Les metodologies emprades 

són molt participatives i les activitats molt manipulatives el que agrada d’allò més bé als 

nostres alumnes. 

 

6é educació primària 

Demanem  major participació o almenys més activa de tot el professorat del centre en les 

activitats programades. 

 

Departaments didàctics de secundària 

DEPARTAMENT DE LLENGÜES 

Pensem que tot el que es programa des del departament de Pastoral està molt ben 

organitzat. Es nota que hi ha un bon lideratge. Es preocupen per totes les etapes i amb la 

mateixa intensitat. 

PROPOSTES DE MILLORA: 

 En totes aquelles activitats que organitze el dep. de Pastoral, hem de col·laborar tots 

els 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 
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 Seguim pensant 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. Hem de participar en aquestes accions de principi 

a fi.  

 

ESO: DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA 

Pensem que el departament d’educació física hauria d’estar implicat en alguna de les 

activitats programades de l’àmbit humà i cristià del centre, per exemple plantejar fer el camí 

de Santiago a peu, programar eixides per conèixer el patrimoni cultural religiós de la 

Comunitat Valenciana. 

 

5. AVALUACIÓ DELS NOSTRES PLANS I PROJECTES  
 

 

5.1. PLA GESTIÓ MEDIOAMBIENTAL 
Avaluació de rendiment 

Centre 

Percentatge de les actuacions realitzades de les programades. 80% 

Percentatge d’actuacions realitzades avaluades. 80% 

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

establerts.  
100% 

 
 

5.1. PLA GESTIÓ MEDIOAMBIENTAL 
Avaluació de percepció del professorat  

EI EP ES centre 

Grau de satisfacció en la gestió mediambiental del centre. 4,00 4,09 4,00 4,03 

 

 

5.1. PLA GESTIÓ MEDIOAMBIENTAL 
Avaluació de percepció de l’alumnat  

EP ES centre 

Grau d’aplicabilitat, fora del centre, dels valors mediambientals promoguts (recollida 

selectiva de residus). 
3,61 2,97 3,22 

Grau d’aplicabilitat, fora del centre, dels valors mediambientals promoguts (estalvi 

d’aigua). 
4,29 3,80 4,00 

 

 

5.1. PLA GESTIÓ MEDIOAMBIENTAL 
Avaluació de percepció de les famílies 

EI EP ES centre 

Grau de satisfacció amb la gestió mediambiental realitzada al centre. 4,38 4,08 4,08 4,14 

 
 

 
VALORACIONS I PROPOSTES DE MILLORA PEL QUE FA AL PROJECTE DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL 
 

Comissió mediambiental 
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Demana el disposar de persones dins de la comissió en cada un dels nivells educatius del 

centre, que puguen destinar temps al final de la setmana per poder arreplegar el plàstic i 

dur-lo al contenidor, ja que el plàstic amb matèria orgànica quan fa calor dona problemes. 

 

Agraeix a totes les persones que han col·laborat i col·laboren tant directament com 

indirectament en les tasques relacionades amb la protecció del nostre medi, separació de 

residus, i l’educació ambiental dels nostres alumnes. 

 

Des de la Comissió Ambiental del nostre centre, estem oberts per al proper curs 2015-16, 

per poder estudiar i valorar totes les propostes ambientals des dels professors, pares i 

especialment alumnes del nostre centre.  

 

Com a resum anual: 

 Infantil i Educació Primària. 

La separació del paper com tots els anys ha sigut un èxit ja que estem parlant d’un volumen 

de 8.160 litres i com a novetat d’enguany i amb molt d’èxit la separació del plàstic, brics i els 

contenidors lleugers que s’ha arreplegat. 

Agrair la massiva participació dels treballs de L’AIGUA  ES VIDA I LLEGA A TÍ, i hem guanyat 

el 1r premi del nivell d’educació  Infantil, on participaven tots els centres educatius del 

municipi de Cullera.   

 Educació Secundària. 

Agrair a totes les classes que varen participar al concurs de L’AIGUA ÉS VIDA I PLEGA A TU, 

i als que per el motiu que fora animar-los a participar en futures activitats ambientals i poder 

compartir noves experiències ambientals al nostre centre. 

Per al proper any es voldria poder començar amb la separació de residus plàstics a l’ESO, 

com han fet els alumnes d’Infantil i Primària al passat curs 2014-15. 

Els alumnes de 1r d’ESO, varen fer una eixida ambientalment sostenible a l’EDAR de Cullera, 

i esmorzar al Poliesportiu de la Partideta, quedant molt contents els alumnes i professors 

assistents. On es posaren en pràctica valors ambientals. 

I com no, estar molt contents amb l’arreplegada dels 5.300 litres de paper arreplegats al 

curs 2014-15 a secundària. 

 

 Com a propostes de millora a nivell ambiental: 

Enviar amb major antelació material ambientals per a que els tutors puguen celebrar els dies 

més importants del calendari ambientals. 
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Demanar a l’equip directiu la possibilitat de poder reunir-nos els components de la Comissió 

Ambiental amb una major freqüència. 

 

Infantil 

Estem molt satisfetes amb el funcionament i d’implicació dels alumnes, pares i mestres ja 

que reciclem 100% del fem que generem a l’aula. També potenciem el no-ús de materials 

contaminants (paper d’alumini), i l’ utilització del saquet de tela. Treballem amb els alumnes 

amb material de reciclatge per fer manualitats. 

 

1r, 2n i 3r d’educació primària 

Per al proper curs ens agradaria contar a l’aula amb papereres per a reciclar el plàstic. 

 

6é educació primària 

Pensem que la recollida de paper hauria de ser més sovint. 

 

Departaments didàctics de secundària 

 Valorem molt positivament tot el que s’organitza des de l’equip de mediambient i, cal 

dir, que el professor que està al front d’aquesta comissió es preocupa molt perquè 

ens arriben totes les informacions i fem un ús correcte de les deixalles. 

 Pensem que el professorat devem ser referent per als alumnes sobre el bon 

tractament dels residus i el reciclatge continu. 

 Hem de pensar campanyes i actuacions per a millorar l’estat en què es queda el pati 

de Secundària després de cada esmorzar. Hauria de ser una tasca prioritària 

 

5.2. PLA LECTOR INTEGRAL 
Avaluació de rendiment 

A: infantil / B: 1r-2n primària / C: 3r-4t primària / D: 5é-6é 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  

            1-2-3-4-5                                     (valor 

conforme: 4)                                                                                                                      

5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 

Grau de funcionalitat de la biblioteca de centre. 

1-2-3-4-5 
3 - - - 5 4 4 - - - - 

 

 

5.2. PLA LECTOR INTEGRAL 
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 
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24 29 50 6 20 6 4 5 3 7 7 7 7 

 
 

5.2. PLA LECTOR INTEGRAL 
Avaluació de PERCEPCIÓ del professorat 

EI EP ES centre 

Grau de satisfacció amb la promoció de l’hàbit lector promogut al centre. 4,00 4,27 4,00 4,09 

 

 

5.2. PLA LECTOR INTEGRAL 
Avaluació de PERCEPCIÓ de les famílies 

EI EP ES centre 

Grau de satisfacció amb la promoció de l’hàbit lector promogut al centre. 4,47 4,25 3,82 4,15 
 
 

 
VALORACIONS I PROPOSTES DE MILLORA PLA LECTOR INTEGRAL 

 

Comissió Foment Lector 

Hem aconseguit tres dels cinc objectius que ens havíem proposat per aquest curs:  

1-Crear un grup de treball amb pares que ens ajudaren tant al muntatge, com després en el 

servei de préstecs. 

2- Revisar, seleccionar i classificar els llibres. 

3- Incorporació de prestatgeries noves, decorar i crear un espai obert i flexible  per a poder 

realitzar diferents activitats : racó de lectura per als més xicotets, un espai de consulta amb 

ordinadors, taules de diferents altures, panells per a penjar treballs, cartells, teatrets , 

contacontes ... 

4- Catalogar els llibres amb un nou programa, el PMB,  per al que s’està formant  en el 

Cefire de València un membre de l’equip. 

5- Obrir la biblioteca al públic tant en horari escolar com fora d’ell (per al que necessitem la 

col·laboració dels pares).Tenim diverses propostes per a estudiar amb l’equip directiu. 

 

Propostes de millora: 

 Complir els objectius pendents. 

 Potenciar biblioteca d’aula amb baguls viatgers... 

 Actualitzar la contextualització de la realitat lectora a la nostra comunitat educativa 

mitjançant un estudi sociolector. Aquest estudi ajudarà a ajustar millor les nostres 

programacions. 

 

 

 

Infantil 
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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 a La casa de la Cultura “Paraules a les butxaques”; titelles 

al centre a càrrec del AMPA i del grup “Diferentment”, dia del llibre i la mascota viatgera 

(cicle). 

A 3r d’Infantil al llarg del curs s’han realitzats eixides programades a la Biblioteca Municipal 

on feien diferents activitats de foment lector. 

 

1r educació primària 

Pensem que per als nostres xiquets no és operatiu baixar a la biblioteca per a escollir les 

lectures. Nosaltres a l’aula tenim llibres per tal de fer els préstecs i el resultat és satisfactori. 

Les tutores a l’aula guiem als xiquets a l’hora d’ escollir el llibre que necessita cada alumne 

tenint en compte la seua competència lingüística. Cada trimestre baixem a la biblioteca per a 

canviar els llibres de l’aula.  

 

2n educació primària 

Pensem que per als nostres xiquets no és operatiu baixar a la biblioteca per a escollir les 

lectures. Nosaltres a l’aula tenim llibres per tal de fer els préstecs i el resultat és satisfactori. 

Les tutores a l’aula guiem als xiquets a l’hora d’escollir el llibre que necessita cada alumne 

tenint en compte la seua competència lingüística. Cada trimestre baixem a la biblioteca per a 

canviar els llibres de l’aula.  

Cada divendres els nostres alumnes porten per a la setmana un llibre triat per ells amb 

l’orientació nostra. Després fan una fitxa amb el títol, autor, editorial, número de pàgines, 

personatges i resum. La majoria dels alumnes han estat molt motivats al llarg del curs, 

recomanant-se llibres d’uns a altres. 

Per a la celebració del Dia del Llibre vam fer una activitat a nivell de tot el centre que 

consistia en elaborar un marca pàgines i fer una lectura curta del llibre que més li ha agradat 

a cada xiquets de tots els que ha llegit al llarg del curs. En grups de dos, els alumnes 

passaren per totes les classes, direcció, secretaria, comunitat de les Filles de la Caritat, 

porteria... per a llegir-los el trosset del seu llibre  i fer entrega del marca pàgines.  

Donat que esta activitat tingué molt bona acceptació per part del alumnes, acordem que per 

al curs vinent es realitzarà a nivell de tot el cicle. També es farà participar als pares dels 

alumnes quan venen a arreplegar-los. 

 

3r educació primària 
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Seguint el pla lector a partir de Nadal s’inicià la lectura mensual d’ un llibre en les dues 

llengües curriculars per tal de completar una fitxa i poder complir amb el Pla Lector. 

 

4t educació primària 

Pensem que el nou impuls que se li ha donat a la biblioteca és fantàstic. Pensem hi ha que 

continuar amb eixa línia de treball. 

 

5é educació primària 

S’ha fomentat la lectura en les tertúlies literàries , visites a la biblioteca municipal i la 

incorporació de les famílies en aquestes activitats. 

 

6é educació primària 

Per tal de fomentar la lectura es treballarà amb cercles lectors, lectura cooperativa, activitats 

enfocades a la creativitat i alguna visita a la biblioteca. 

 

Departaments didàctics de secundària 

DEPARTAMENT DE LLENGÜES 

COMENTARI: 

Aquest departament es preocupa molt per la falta d’interés per la lectura que tenen els 

alumnes. Pensem que una bona mesura es preocupar-nos per saber què és el que es agrada 

llegir, sobre quins temes i buscar llibres que els enganxen. També podem fer-los veure que 

una pel·lícula basada en un llibre té que suprimir moltes coses i que fins i tot, de vegades, 

es canvia el final. 

 

PROPOSTES DE MILLORA: 

 Muntar activitats prèvies a la lectura d’un llibre per a que l’alumne se senta motivat a 

llegir-lo. 

 Visitar la BIBLIOTECA DE SANT MIQUEL DELS REIS. 

 Portar al centre a l’ autor del llibre que han llegit. 

 Participar tots els cursos al CONCURS DE NARRATIVA de l’ AMPA 

 

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. 
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ESO: DEPARTAMENT DE CIÈNCIES. 

Les tasques que estem dissenyant al si del departament atenent a la nova normativa és una 

bona eina per a realitzar accions que fomenten la lectura entre els alumnes formentant la 

busca d’informació relevant i adequada per a cada situació. 

 

ESO: DEPARTAMENT D’HUMANITATS 

Seria molt interessant que els diferents departaments o assignatures es coordinaren per a 

treballar les lectures. 

 
 

5.3. PROJECTES SOLIDARIS 

                                                              Avaluació de rendiment 

Centre 

Percentatge d’activitats realitzades durant tot el curs de les programades al Projecte.  
                                                                                                                                                                      (valor conforme:  80%)                                                                                                                      

80 

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

100 

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

100 

 

 

5.3. PROJECTES SOLIDARIS  
Avaluació de PERCEPCIÓ del professorat 

EI EP ES 
Cen-
tre 

Grau de satisfacció amb els projectes solidaris desenvolupats al centre. 4,00 4,36 4,38 4,29 

 

 

5.3. PROJECTE SOLIDARIS  
Avaluació de PERCEPCIÓ del alumnat 

EP ES 
Centr

e 

Grau de satisfacció amb els projectes solidaris desenvolupats al centre. 3,98 3,75 3,84 

 

 

5.3. PROJECTE SOLIDARIS 
Avaluació de PERCEPCIÓ de les famílies 

EI EP ES Centre 

Grau de satisfacció amb els projectes solidaris desenvolupats al centre. 4,37 4,16 3,99 4,15 
 

VALORACIOND I PROPOSTES DE MILLORA PROJECTES SOLIDARIS  

 

Infantil 

Proposem reprendre algunes de les activitats que ja es feien com els berenars, esmorzars 

solidaris, fira del llibre 

 

6é educació primària 

Reprendre els berenars solidaris. 

 



     Col·legi “LA MILAGROSA”. Cullera                                                                                                             MEMÒRIA 2014-2015 

Pàgina 74 de 86 

Departaments didàctics de 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; fins i 

tot férem una cadena humana per dur els productes a Càrites, però no s’ha fet la de final de 

curs. 

El Projecte d’Ajuda a Moçambic l’hem treballat menys que en anys anteriors. S’ha treballat 

des de la Fira Solidària, que tingué un gran èxit.  

Amb aquestes paraules volem autorecordar-nos que aquest projecte és feina de tots i que 

tota idea i iniciativa que ens arrossegue és benvinguda. Animem-nos! Hi ha molta gent que 

ens necessita. 

 

5.4. PLA DE TRANSICIÓ 
Avalua de 0 a 5 les següents actuacions 

EI EP ES 

Reunions intercicles i interetapes 3,86 3,27 4,00 
Aplicació protocol de transició d’infantil a primària 5 5 X 

Aplicació protocol de transició de primària a secundària X 5 5 

Tallers acollida ESO X X 5 

 
 

ANÀLISI I PROPOSTES DE MILLORA PLA DE TRANSICIÓ 

 

Infantil i 1r de primària 

Valorem positivament el nou pla de transició i les diferents reunions entre les tutores 

implicades. 

 

ESO: DEPARTAMENTS DIDÀCTICS 

Els darrers cursos hem protocolaritzat actuacions de cara a aproximar el pas de 6é de 

primària a 1r d’ESO. El departament d’Orientació ha realitzat diverses sessions als alumnes 

de 6é per explicar com serà l’etapa de Secundària. Així mateix, el professorat de Secundària 

ha acudit a les aules de 6é per presentar-se als alumnes. El cap d’estudis i la Directora han 

acudit a l’ultima reunió grupal amb les famílies de 6é per presentar l’etapa de Secundària 

fent énfasi en els interessos immediats dels alumnes. 

Portem dos anys realitzant jornades de portes obertes durant el mes de juny i una vegada 

finalitzat el curs ordinari convidem els alumnes que van a passar a 1r a conéixer les 

instal·lacions i la forma de treballar en Secundària. 

Totes estes actuacions juntament amb les reunions amb les tutores de 6é i la realització de 

les proves inicials per al començament del curs ens permeten conéixer l’alumnat de nova 

incorporació a l’etapa de Secundària. 
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PROPOSTES DE MILLORA: 

El proper curs tenim programat: 

 Intensificar el contacte dels professors de secundària amb els alumnes de 6é i amb 

els seus pares, si pot ser, des del primer trimestre. 

 

5.5. CONTRACTES-PROGRAMA  
Avalua d’1 a 5 les següents actuacions 

EI EP ES 

Intel·ligència emocional 3r Infantil  5 X X 

Intel·ligència emocional 1r Primària X 5 X 

Grups interactius  X 3,5 X 

ARE WE TALKING ABOUT? Primària 6é X 5 X 

ACTIVITATS DIRIGIDES A L’ALUMNAT AMB MAJOR CAPACITAT I MOTIVACIÓ PER APRENDRE X X 5 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ PER A LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT AMB COMPETÈNCIES 
BÀSIQUES 5 5 5 

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 

 

 

 
VALORACIONS I PROPOSTES DE MILLORA CONTRACTES-PROGRAMA 

Intel·ligència emocional 3r infantil i 1r de primària 

La societat de la informació en la que estem immersos demana noves competències socials i 

professionals però en moltes ocasions les ferramentes que utilitzem no són les correctes i en 

porten a la frustració. En gran part podem afirmar que açò ocorre per la poca atenció que 

prestem a la dimensió emocional de l’alumnat i és per això que s’ha de buscar les 

estratègies més adients per a fer un bon programa d’educació emocional. 

En el dia a dia de l’aula i el treball escolar ens centrem en tot el que fa referència a l’àmbit 

curricular però de vegades deixem de banda els aspectes fonamentals de l’educació entre els 

quals podem trobar la resolució de conflictes, les emocions, l’autoestima... 

Considerem que per fer una escola integral hem de trobar moments per la realització 

d’aquest tipus de tasques i per això pretenem que aquest programa s’instaure dins del 

nostre centre i faça millorar la convivència escolar. 

Hem realitzat un munt de dinàmiques: 

 Joc cooperatiu: treballem el joc de les cadires de manera cooperativa 

Autoestima: jo sóc 

Autoconcepte: jo se 
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Emocions: jo em sent, identificació d’emocions, galeria d’emocions, resolució de les 

emocions… 

Resolució de conflictes: diàleg, creació del racó de resolució a l’aula. 

Creiem en la funció preventiva del psicopedagog del centre, considerant aquesta funció 

una de les més necessàries per a crear intervencions en un centre escolar. 

El nostre projecte té un caire integrador, en un sentit estricte, per la participació 

d’alumnat, professorat i els pares i a més pretenem aplegar a tot l’alumnat per millorar 

sobretot les relacions entre aquest.  Açò desemboca en un altre punt fort com és la resolució 

de conflictes que com a conseqüència de les actuacions proposades aconseguim amb 

l’alumnat. 

 La forma també l’hem de nomenar ja que al treballar per mitja del joc podem arribar més 

fàcilment a  l’alumnat. 

 Per últim i com ja hem vist en alguna intervenció, partim del context del centre (Caràcter 

propi) i context de l’alumnat perquè la nostra actuació tingui sentit i siga ben acceptada, 

ja que el treball de les emocions i la resolució de conflictes és quelcom que es veu necessari 

al centre. 

La valoració d’aquest projecte, per tant, és molt positiva. És molt beneficiós per als alumnes 

i els ajuda a desenvolupar-se com a persones. 

Esperem que continue al proper curs. 

 

Grups interactius 

EL contracte programa enguany ha estat satisfactori però només per un grup xicotet 

d’alumnes, ja que la participació dels pares i de molts alumnes ha disminuït a diferència de 

l’any passat, a les hores  s’ha anat perdent l’ objectiu general: l’aprenentatge dialògic per a 

millorar la convivència. 

Aquesta activitat es més recomanable fer-la dins de l ‘horari ordinari de l’aula on dóna un 

èxit rotund, els alumnes estan més motivats i les famílies tenen una participació molt més 

activa. 

ARE WE TALKING ABOUT? Primària 6é 

Tant els alumnes , pares i mestres hem valorat molt positivament aquest contracte 

programa. 

En aquest curs hem utilitzat els recursos tecnològics a l’aula i ha estat més efectiu i més 

interessant. 

ESO 
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A Secundària organitzàrem els següents contractes programa 

1.- PROGRAMA EXPERIMENTAL D’ATENCIÓ EXTRAORDINÀRIA A L’ESO.  

Hem donat  suport amb mesures educatives especifiques que es dugueren a terme 

fora l’horari lectiu de l’alumne. També s’ha tractat d’ajudar a alumnes que no tenen altres 

mesures d’atenció a la diversitat, i així millora les taxes d’èxit escolar i reduir l’abandonament 

escolar prematur a través d’estratègies de motivació, individualització i seqüenciació dels 

aprenentatges.  

  

2.- ACTIVITATS DIRIGIDES A L’ALUMNAT AMB MAJOR CAPACITAT I MOTIVACIÓ PER 

APRENDRE  

Primer varem identificar , per part del professorat amb ajuda del departament 

d’orientació, aquest tipus d’alumnes; hem desenvolupat  i hem potenciat els aprenentatges i 

el rendiment d’aquestos,  fent-los conscients de les seues capacitats i motivant-los per a 

esforçar-se en desenvolupar-les.  

 

3.- TALLER LLENGUA ANGLESA. PRIMÀRIA – SECUNDÀRIA  

Hem desenvolupat  d’un programa de reforçament de la llengua anglesa fora de 

l’horari lectiu de l’alumne.  

  El programa plantejava actuacions específiques desenvolupades per a incrementar 

l’èxit escolar i reduir les taxes d’abandó escolar prematur. El seu èxit ha sigut gràcies en 

gran manera del grau de implicació del conjunt del professorat del centre, de l’alumnat i de 

les seues famílies.  

Aquest programa a més pretén 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.  

  

4.- PROGRAMA ROBÒTICA 

El programa planteja actuacions específiques desenvolupades per a incrementar l’èxit 

escolar  

Aquest programa a més pretén promoure la investigació i innovació educativa com a 

principi de qualitat en l’atenció a l’alumnat , per a detectar bones pràctiques que puguen ser 

difoses posteriorment a la comunitat educativa.  

Objectius:  

El disseny i construcció de les plaques “entrenador” i robot son fruit de voler 

incorporar control en els projectes que habitualment desenvolupem en l’aula-taller de 
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tecnologia, motivats per l’obsessió d’acabar els projectes de la forma més pròxima a la 

realitat. Finalment, la programació dels microprocessadors amb diagrama de flux ens aporta 

una altra dimensió en l’acabat dels projectes des de les tecnologies. 

  

La valoració ha sigut positiva pel seguiment que ha tingut per part dels alumnes, prou 

d’interès en el projecte, per part de casi tots, amb la motivació de la competició DESFIO 

ROBOT, realitzat al MUSEU DE LES ARTS I LES CIÈNCIES  de València, l’ implicació 

augmenta. 

Per les característiques del projecte podríem vore pel curs que ve, que no siga sol una 

hora setmanal (sabent les característiques de la competició ja realitzada aquest curs) , 

passar-la a més hores i a ser possible el mateix dia, perquè la dinàmica de la classe, amb 

multituds d’aparats , maquinaria i ferramenta..., és necessita més temps per a començar i 

per a guardar. Seria fer de 2 a 3 hores seguides, d’aquesta forma els alumnes es en 

adonarien que el projecte avança més ràpid i estarien més motivats per al èxit del treball. 

Si el contracte programa es pot acabar en gener-febrer, seria ideal per a poder 

preparar de ple les competicions que comencen a partir del mes de març. 

Al final de la tercera avaluació i com a valoració de cada departament, en  

Títol: AMPLIACIÓ D’ANGLÉS  

Destinataris: 2n ESO 

Principals línies de treball: Principalment ens basem en la llengua oral per tal de que els alumnes 
posen en pràctica els coneixements que aprenen en classe. Escolten i canten cançons en versió 
original i observem les lletres per tal de vore com s’utilitzen les estructures gramaticals. A més a més 
també fem jocs i veiem pel·lícules en versió original. 

Valoracions:  
El resultat ha sigut satisfactori, perquè era un bon grup d’alumnes, molt interessats per aprendre i, 
hem aconseguit motivar-los amb vídeos i 78ecnol. 

 
 

Títol: REFORÇ DE CASTELLÀ  

Destinataris: 1r ESO 

Principals línies de treball: 
 Reforçar la gramàtica, sobretot, les categories morfològiques. 
 Reforçar l’ortografia. 

Valoracions: Els alumnes i les famílies han valorat molt positivament aquest reforç, perquè a la 
majoria d’ells/elles els ha servit per reforçar la matèria i poder aprovar-la. 

  
 

Títol: REFORÇ DE CASTELLÀ  

Destinataris: 2n ESO 

Principals línies de treball: 
 Reforçar la gramàtica, sobretot, les categories morfològiques. 
 Reforçar la sintaxi. 
 Reforçar l’ortografia. 

Valoracions: Els alumnes i les famílies han valorat molt positivament aquest reforç, perquè a la 
majoria d’ells/elles els ha servit per reforçar la matèria i poder aprovar-la. 



     Col·legi “LA MILAGROSA”. Cullera                                                                                                             MEMÒRIA 2014-2015 

Pàgina 79 de 86 

  
 

Títol: REFORÇ DE CASTELLÀ  

Destinataris: 3r ESO 

Principals línies de treball: 

 Ortografia, sobre tot en valencià. 
 Substitució pronominal en valencià amb recolzament de l’anàlisi sintàctic en castellà. 
 Tècniques d’estudi. 

Valoracions: 
 
Els alumnes i les famílies han valorat molt positivament aquest reforç, perquè a la majoria d’ells/elles 
els ha servit per reforçar la matèria i poder aprovar-la. 
A més a més, s’ho passen d’allò més bé i es motiven de cara a l’aprenentatge del castellà i del 
valencià. 

 

Títol: AMPLIACIÓ DE LLENGÜES  

Destinataris: Alumnes de 3r i 4t 

Principals línies de treball:  
Hem fet: 
1r bloc: Morfologia. 
2n bloc: Pel·lícula “El club de los poetas muertos”, per a fer una ressenya. 
3r bloc: Sintaxis. 
4t bloc: Literatura 
5e bloc: Comentari de text. 
 

Valoracions: Funciona bé, perquè hem procurat preparar temes que ells puguen vore la seua 
utilitat de seguida.  

 

Títol: PROGRAMA DE REFORÇAMENT DE LA LLENGUA ANGLESA FORA DE L’HORARI LECTIU DE 
L’ALUMNE 

Destinataris: 3r ESO 

Principals línies de treball: Repassar tot el que es dona en l’aula ordinària, sobretot els aspectes 
gramaticals, per tal de que estos alumnes aconseguisquen una millor base que els permeta aprovar 
la matèria i millorar el seu anglés oral. 

Valoracions: Aquest reforç ha sigut molt productiu, ja que els alumnes milloren el seu rendiment, 
perquè, al ser un grup reduït, no tenen problema per a expressar els seus dubtes i els ha permés 
desenvolupar-se més soltament en l’anglés oral. 

 
 

Títol:     PROGRAMA EXPERIMENTAL D’ATENCIÓ EXTRAORDINÀRIA (vessant de ciències) 

Destinataris: 3r ESO 

Principals línies de treball: 

 Reforç de les matèries de ciències de tercer, amb especial atenció a l’utilització de les unitats i 
els seus múltiples i submúltiples així com el pas d’uns a altres, per tant també reforç de les 
potències de base 10 i la notació científica. 

 Substitució de magnituds pel seu valor. 
 Aïllaments de termes de una fórmula o equació. 
 Tot això particularitzat en els temes que han donant en cada moment en cadascuna de les 

matèries de ciències. 

 Aplicació d’aquestos aprenentatges a aplicacions per a la vida. 

Valoracions: El grup presenta interès, treballa i està molt receptiu. Ha molt profitós ja que el 100% 
dels alumnes ha superat les seues dificultats en les matèries de ciències de l’aula ordinària. 

  
Títol: PROGRAMA EXPERIMENTAL D’ATENCIÓ EXTRAORDINÀRIA. 
Destinataris: 2n ESO 

Principals línies de treball: L’objectiu del curs es el dotar als alumnes d’una bona predisposició 
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davant les assignatures de ciències i que ells perden eixa por per aquestes assignatures. L’hora es va 
distribuir en dos parts: 
 
La primera part de la classe, es destina a solucionar dubtes de les assignatures de ciències naturals o 
de matemàtiques., ja siguen per que no han antes les explicacions de la classe ordinària o per 
repassar per al proper examen. La segona part de la classe, es destina per a poder dur a terme 
l’objectiu de millorar la predisposició i motivar en temes científics, el professor fan preguntes als 
alumnes al voltant de temes científics que els interessen als alumnes o que siguen temes científics 
actuals. El professor es prepara aquestos temes que seran exposats i tractats en la segona part de la 
classe. Nota, aquesta segona part es durà a terme sols si els alumnes aprofiten la primera part de la 
classe. 
 

Valoracions: Els alumnes han respost de forma molt correcta a la filosofia i l’estructura del 
contracte programa. Han millorat la seua motivació i predisposició dels alumnes, ja que ells aporten 
nous temes per tractar i posen molt d’interès. De la mateixa forma els resultats acadèmic han 
millorat, especialment en les assignatures de ciències, ja que el que es pretén que tot ho veguen 
amb una practicitat i relacionat amb situacions que ells coneixen de la vida quotidiana. 

 
 

Títol: PROGRAMA EXPERIMENTAL D’ATENCIÓ EXTRAORDINÀRIA. (vessant ciències) 

Destinataris:1r ESO 

Principals línies de treball: La professora coneix molt bé les necessitats de cada alumne i pot 
realitzar una metodologia molt personalitzada per tal que el alumnes puguen assolir els conceptes de 
forma fàcil i amena.   
Els alumnes estan molt motivats i obtenen bons resultats en les proves d’avaluació que fan en les 
assignatures de matemàtiques i ciències naturals. 

Valoracions: La valoració que fa la professora que imparteix el contracte programa de 1r és molt 
positiva ja que pensa que és una bona ajuda tant per als alumnes que presenten més dificultat en 
l’aprenentatge com per a aquells alumnes que són un poc insegurs i necessiten motivació per part 
dels professors. S’han incorporat alumnes en aquesta última part del curs que han sigut molt ben 
vinguts, ens han fet créixer com a grup i hem arribat a ampliar el temari que havíem previst. 

 

Títol: Tallers d’investigació i ampliació del currículum 

Destinataris: 3r i 4t ESO 

Principals línies de treball: Desenvolupar i potenciar els aprenentatges i el rendiment d’aquests 
alumnes fent-los conscients de les seues capacitats i motivant-los per a esforçar-se en desenvolupar-
les. 

Valoracions: Es preparem per a participar en diversos concursos matemàtics i científics. Els 
alumnes estan altament motivats per a fer-ho. De fet, molts alumnes de l’aula ordinària han 
manifestat la intenció de participar-hi. Cal dir que hem participat en les Proves Cangur i Olimpíades 
de Guadalaviar. 

 
 

Títol: Robòtica 

Destinataris: 4t ESO 

Principals línies de treball: El principal objectiu és incorporar la Robòtica Educativa en el Col·legi. 
Posar a l’abast dels alumnes recursos tecnològics d’última generació en el camp de la robòtica, 
utilitzant material que va ser recentment dissenyat per a l’aprenentatge. 

Valoracions: Possibilita el desenrotllament de la creativitat, la capacitat d’abstracció, les relacions 
intra i interpersonals i l’habilitat del treball en equip. Els alumnes estan encantats amb la visió que 
mostra que el coneixement científic es pot aplicar a projectes tecnològics que tenen cabuda en la 
nostra societat. Hem participat en un concurs de robòtica organitzat per la Ciutat de les Arts i les 
Ciències. Per al curs que ve volem impregnar aquest aprenentatge en les matèries de plàstica i 
Tecnologia. Avaluarem aquestes innovacions en les actes trimestrals del proper curs. 
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5.6. PLA DE MILLORA AL VOLTANT DELS RESULTATS DE LES 
PROVES DIAGNÒSTIQUES 

Avalua d’1 a 5 les següents actuacions 

EI EP ES 

Implementació noves tecnologies al desenvolupament de les unitats didàctiques a 4t de 
primària (tauletes electròniques model “One to one”). 

X 5 X 

Formació docent infantil: matemàtiques manipulatives i aprenentatge cooperatiu 5 X X 

Formació docent: noves tecnologies (4t EP a 4t ESO) X 5 5 

Formació docent: Rutines de pensament (1r EI A 3r EP) 5 5 X 

Formació docent: estimulació primerenca (1r EI A 3r EP) 5 5 X 

Formació docent: aprenentatge-servei 5 5 5 

Formació docent: anglés 5 5 5 

 

Formació equips directius (innovació educativa): 4 
Formació Qualitat: 5 
 

 

Grau de funcionalitat dels CONTRACTES PROGRAMA aplicats 5 5 5 

 

 

 
VALORACIONS I PROPOSTES DE MILLORA RESULTATS PROVES DIAGNÒSTIQUES 

 

En general pensem que les actuacions desplegades s’han pogut desenvolupar amb eficàcia i 

compleixen els objectius de millora que els sustenten. 

Com a propostes de millora incorporarem al propi disseny del PLA DE MILLORA, els 

indicadors d’avaluació que acabem utilitzant per avaluar-lo, així com els procediments 

d’avaluació utilitzats. 

 

6. AVALUACIÓ PLA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
 

 

6.1. 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)                                                                                                                                                                             

3 

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

5 

Grau de consecució dels objectius prèviament establerts a l’àmbit d’interralació amb l’entorn 

sociofamiliar.                                                                                                                     (1-2-3-4-5)                                                                                                                     
4 

 

 

 
VALORACIONS I PROPOSTES DE MILLORA PLA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 

 

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. 
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- A l’àmbit de la interrelació amb les famílies sempre s’aplica, menys quan són 

immigrants 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. 

 

7. AVALUACIÓ PLA DE FORMACIÓ 
 

 
7.1. PLA DE FORMACIÓ                           Avaluació de rendiment EI EP ES centre 

Percentatge de professorat que arriba a les 20 hores de formació. 100 100 100 100 

Percentatge d’accions formatives avaluades de les realitzades. 100 100 100 100 
 

 

 

7.2. PLA DE FORMACIÓ                           Avaluació de percepció EI EP ES centre 

Percentatge d’accions formatives de les realitzades que han assolit els 

objectius prèviament establerts. 
100 100 100 100 

Grau de satisfacció del professorat amb els cursos realitzats. 5 5 4 4,6 

Grau de satisfacció amb el pla de formació dissenyat pel centre 4,00 4,45 4,00 4,15 
 

 
VALORACIONS I PROPOSTES DE MILLORA (detecció necessitats formatives) PLA DE FORMACIÓ 
 

 

Infantil 

Continuar con la formació d’anglés i recursos digitals aplicats a la PDI en Infantil. 

 

Primària 

Tant els cursets de rutines de pensament com d’estimulació primerenca, resultaren molt 

productius tant pel contingut com per les activitats programades i el material que les 

acompanyaren. 

 

Secundària 

Des del departament de llengües creem que hauríem de fer cursos de actualització de les 

matèries que impartim, perquè tot avança i evoluciona i cal estar assabentats i al dia. 

 

8. AVALUACIÓ DINÀMICA ORGANITZATIVA INTERNA  
 
 8.1. ÀMBIT DELS EQUIPS DOCENTS      (1-2-3-4-5)      

Grau de funcionalitat dels CLAUSTRES  GENERALS.  3,59 

Grau de funcionalitat dels CLAUSTRES  D’INFANTIL-PRIMÀRIA. 3,86 

Grau de funcionalitat dels CLAUSTRES  DE SECUNDÀRIA. 4,25 

Grau de funcionalitat de la COCOPE infantil-primària.                                                            4 



     Col·legi “LA MILAGROSA”. Cullera                                                                                                             MEMÒRIA 2014-2015 

Pàgina 83 de 86 

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 (1r, 2n i 3r) 4 

Grau de funcionalitat de l’ EQUIP DEL SEGON CICLE DE PRIMÀRIA (4t, 5é i 6é) 4 

Grau de funcionalitat del DEPARTAMENT DE PASTORAL.                                                                          4,5 

Grau de funcionalitat del DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ.                                                                         4 

Grau de funcionalitat dels DEPARTAMENTS ESPECÍFICS D’ESO: ciències.                                                                                3 

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.                                                            4 

 

 
8.2. ÀMBIT DEL PAS: avaluació de percepció del PAS          

Grau de satisfacció amb les condicions de seguretat del centre. 5 

Grau de satisfacció amb l'equip directiu del centre. 5 

Grau de satisfacció amb els canals interns de comunicació i informació. 5 

Grau de satisfacció amb el treball i lloc d'ocupació. 5 

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

ordinàries  extrascolars. 
5 

Grau de satisfacció amb els espais per a desenvolupar la teua tasca. 5 

Grau de satisfacció amb el procés de queixes i reclamacions que pugues presentar. 5 

Grau de satisfacció amb les entrades i eixides de l'alumnat. 4,7 

Grau de satisfacció amb la convivència entre PAS / Alumnat. 4,7 

Grau de satisfacció amb la convivència entre PAS / PAS. 4,7 

Grau de satisfacció amb la convivència entre PAS / Professors. 4,7 

Valora la teua satisfacció per la imatge que ofereix el centre cap a l'exterior. 5 

Valoració de la formació proporcionada pel centre. 5 

Grau de satisfacció de pertànyer a aquest centre. 5 

 
DINÀMICA ORGANITZATIVA INTERNA 

Avaluació de satisfacció de l’alumnat (1-2-3-4-5)      
EP ES centre 

Grau de satisfacció general amb l’organització i funcionament del centre.        3,95 3,37 3,59 
Grau de satisfacció per l’atenció dispensada a porteria. 3,42 2,29 2,74 

 

DINÀMICA ORGANITZATIVA INTERNA 
Avaluació de satisfacció de les famílies (1-2-3-4-5)      

EI EP ES centre 

Grau de satisfacció amb l’organització de les entrades i eixides del centre.                        3,97 3,83 4,01 3,92 
Grau de satisfacció amb l’atenció oferida en secretaria. 4,29 3,97 3,87 4,00 
Grau de satisfacció amb l’atenció oferida en porteria. 3,97 3,56 3,49 3,63 

Grau de satisfacció amb la imatge general que ofereix el centre. 4,28 3,94 3,79 3,96 

 

 
8.3. ÀMBIT DE L’EQUIP DIRECTIU                                               Avaluació de rendiment 
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)                                                                                          
5 

Grau de funcionalitat de la metodologia de treball de l’equip directiu. 5 
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(1-2-3-4-5)                                                                                          

 

 

8.3. ÀMBIT DE L’EQUIP DIRECTIU Avaluació de percepció del 
PROFESSORAT                                                               (1-2-3-4-5) 

EI EP ES centre 

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

directiu. 
4,00 3,90 4,31 4,12 

Grau de satisfacció del professorat amb l’actuació del la Direcció Pedagògica. 3,86 4,00 4,19 4,06 

Grau de satisfacció del professorat amb l’actuació dels caps d’estudis. 4,14 3,80 4,25 4,09 

Grau de satisfacció del professorat amb el tipus de lideratge de l’Entitat 

Titular. 
4,00 4,18 4,63 4,35 

Grau de satisfacció davant els reconeixements mostrats per l’equip directiu al 

personal del centre. 
4,43 4,27 4,25 4,29 

Grau d’accessibilitat de l’equip directiu. 4,14 4,10 4,31 4,21 

Grau d’accessibilitat de la direcció pedagògica. 4,14 4,09 4,38 4,24 

Grau d’accessibilitat de l’Entitat Titular. 4,29 4,27 4,44 4,35 

Grau d’accessibilitat dels Caps d’Estudis. 4,14 4,30 4,31 4,27 

Grau de satisfacció amb els nivells interns d’informació i comunicació. 4,14 4,27 3,69 3,97 

 

   

ÀMBIT DE L’EQUIP DIRECTIU Avaluació de percepció de les 
FAMÍLIES 

           (1-2-3-4-5) 
EI EP ES centre 

Grau de satisfació amb l’accessibilitat de l’equip directiu 4,18 4,03 3,86 4,00 

 
VALORACIONS I PROPOSTES DE MILLORA DINÀMICA ORGANITZATIVA INTERNA 

 
 
Infantil 

Grau de satisfacció amb l’atenció oferida en porteria:  

Des del cicle d’Infantil l’horari de porteria no s’adequa a les necessitats dels nostres 

alumnes. 

El protocol establert no és funcional tant a l’entrada com a l’eixida. Els alumnes continuen 

entrant amb retard i a més a més quan no els arrepleguen a l’hora no hi ha ningú que els 

tinga cura.   

Proposem que l’horari de la porteria del col·legi siga per atendre les necessitats del alumnat i 

que mai queden desatesos, (no ens pareix correcte deixar als alumnes asseguts en un banc 

fora en el claustre).  

 

Departaments didàctics de Secundària 

Creiem que: 

 la dinàmica organitzativa ha millorat prou i que tots hem posar de la nostra part per a 

que seguisca millorant.  

 la percepció que tenen els alumnes i les famílies ha de seguir millorant.  
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 l’ampliació de la porta i la millora de l’accessibilitat ha sigut positiva. 

 

ESO: 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. 

 

EQUIP DIRECTIU 

Cal destacar el positiu grau d’implicació del claustre en les seues tasques docents. 

La formació resulta un element clau en l’aplicació dels processos d’ensenyament i la realitat 

és que podem constatar com el nivell formatiu del nostre claustre transita per nivells més 

que òptims; la qual cosa permet renovar la nostra pedagogia i estar sempre implicats en 

accions d’innovació educativa. 

Prova fidel d’aquesta cultura formativa i renovadora és l’ambiciós projecte que estem iniciant 

i que llança una proposta educativa pensada per alumnat del present, amb recursos del 

present i que es projecta vers el futur. Aquest Projecte seria una utopia sense una bona 

formació docent, però per nosaltres resulta una realitat. 

Parlem del Projecte Tablet, “one to one” i com posem les noves metodologies al servei 

dels processos d’aprenentatge del nostre alumnat i com ens ajudem de l’ús quotidià de les 

noves tecnologies per potenciar aquests aprenentatges alhora que aconseguim recuperar la 

motivació dels alumnes per aprendre. 

I, potser, el més important, estem aconseguint implementar aquests projectes d’innovació 

educativa sense perdre la nostra essència de centre educatiu vicencià. 

En aquest sentit valorar enormement el disseny i aplicació de la nostra competència 

espiritual que ens permet il·luminar les nostres principals senyes d’identitat des dels grans 

documents fins el dia a dia a l’aula.  

 

9. AVALUACIÓ GESTIÓ EN QUALITAT EDUCATIVA 

 

Certificació ISO Trànsit cap a l’EFQM 
EFQM (nivell II Xarxa 
Qualitat Conselleria) 

EFQM (nivell III Xarxa 
Qualitat Conselleria) 

EFQM (caminem cap 
al nivell IV – Q de 

bronze Xarxa 
Qualitat Conselleria) 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2016 
 

Durant el curs 2014 – 2015 hem seguit contant amb l’assessorament del llicenciatari i expert 

en EFQM Pepe Gisbert. Hem travessat el segon any de la nostra planificació estratègica on 

les metes estratègiques són: 

 Meta estratègica: FORMACIÓ CRISTIANA I VICENCIANA 
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 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.  

Utilitzem les directrius del model EFQM de Qualitat i Excel·lència com a via per a 

l’autoavaluació i determinació dels processos de millora contínua al nostre centre.  

 

El nostre objectiu d’enguany ha sigut el d’integrar tots els requeriments del model dins dels 

documents interns del centre per a no duplicar actuacions. A més, en aquest curs hem donat 

un pas de gegant en aquest aspecte i hem pogut associar la nostra PGA amb les línees 

d’acció de la planificació estratègica així com la documentació EFQM per a fer l’autoavaluació 

amb les nostres actes trimestrals i la memòria de fi de curs.  

 

Aixi mateix hem unificat els indicadors de qualitat amb els altres col·legis de les filles de la 

Caritat i hem creat eines i distints responsables per a la mesura. És per això que hem 

prorrogat per al curs que ve l’annexió a la plataforma Indicaweb de Conselleria, exposant allí 

els nostres indicadors interns. 

 

Volem valorar molt positivament la formació que ens proporciona Pepe Gisbert per fer-nos 

vore la importància de la nostra autoavaluació per a millorar en el nos quefer com a centre 

educatiu en el camí que ens estem construint per a ser cada dia un centre educatiu que 

responga millor als requeriments de la societat. 

 


