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OBJECTIUS DEL CURS 

 

Objectius d’ensenyament-aprenentatge: 

 

1- Millorar el coneixement de les llengües estrangeres 

ACTUACIONS: 

 Fer estades lingüístiques per tal de potenciar l’ús de la llengua anglesa i 
francesa. 

Els alumnes de 4t d’ESO van realitzar una estada lingüística de 4 dies a Londres. Hi van 
anar entre el 25 i el 28 de febrer.  Va ser una experiència molt satisfactòria. 

Els alumnes de 3r d’ESO no han pogut realitzar una estada lingüística al sud de França 
degut a que les dates que s’havia de realitzar hem estat en ple confinament per la crisi 
del COVID-19. 

 

 Aconseguir el Certificat d’Escola Multilingüe 

La Certificació Escola Multilingüe s’atorga a aquelles escoles adscrites a la Fundació 
Escola Cristiana que demostrin l'aplicació d'iniciatives multilingües diverses en el marc 
d'un projecte lingüístic estructurat i coherent, de manera que produeixin els resultats 
positius esperats.  

Aquesta certificació s’ha obtingut el mes de desembre de 2019. A partir d’ara caldrà 
anar millorant el tractament de les llengües i actualitzant el projecte. 

 

 Potenciar la llengua francesa entre els alumnes 

Es van realitzar dos projectes. El primer de tot és un projecte Inter etapes (4t d’ESO i 
6è d’EP) sobre Vive la France et les fromages. El segon és la participació de 3r d’ESO a 
les Jornades de Francophonie de l’EOI. 

 

2- Implantar i consolidar els canvis metodològics en el marc EN21 

ACTUACIONS: 

 

 Implantar el projecte habituat a tot el centre 

S’ha realitzat a totes les etapes i la valoració ha estat molt positiva.  

 

 Elaboració del projecte patis 

Donada la situació de la pandèmia i el fet del confinament des del 13 de març no s’ha 
pogut dur a terme tot el que ens havíem proposat. 

El projecte patis és un projecte que implica a tota la comunitat educativa. 

El pati, com a espai educatiu exterior de l’escola, és un espai de joc i de relacions 
essencial en la vida dels infants. És per això que el pati de l’escola hauria de ser un 
espai educatiu el més vivencial possible. 

Si repensem i transformem el pati per tal d’enriquir i diversificar les possibilitats 
educatives i transformar-lo en un espai ple de vida, afavorirem les relacions de 
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convivència entre alumnes, estimularem la creativitat i el joc lliure, i potenciarem els 
beneficis del joc en la salut i el benestar dels infants, entre d’altres efectes positius. 

Les actuacions que s’han pogut dur a terme fins el moment del confinament han estat: 

- Creació de la comissió de patis. 
- Diagnosi  
- S’ha fet un procés participatiu amb tota la comunitat educativa on a partir 

d’una pluja idees s’han recollit propostes de què volem del nostre pati i com 
volem que sigui. 

- Inici de l’elaboració del projecte a partir de les dades recollides. 
 

 Acabar el Pla de convivència del Centre 

La comissió de convivència s’ha reunit cada setmana des de l’inici de curs i ha acabat el 
pla de convivència que es presentarà durant el mes de setembre o octubre al claustre i 
posteriorment serà presentat al Consell Escolar. 

Durant el curs 2020-2021 s’anirà planificant la seva implementació. 

 

 Continuar treballant en el procés de canvi metodològic 

Durant el curs hem continuat treballant per reflexionar i fer concrecions de diferents 
canvis que volem implementar. 

No s’han pogut fer totes les reunions previstes, ni tampoc tota la feina que ens havíem 
marcat donat que a partir del mes març hem suspès les trobades. 

S’ha elaborat material nou i s’han seqüenciat continguts i unificat la metodologia. Pel 
curs vinent resta acabar d’enllestir les programacions. 

 

 Ajustar les programacions proposades a P3 

S’han revisat i millorat les programacions. 

S’ha elaborat materials. 

 

 Introduir les noves programacions de lectoescriptura 

S’ha fet tot i que cal acabar de matisar-ho. 

 

 Implantar el mètode Innovamat a C.Inicial i Mitjà 

S’ha posat en marxa i ens ha ajudat tenir el programa durant el confinament doncs els 
alumnes han pogut seguir treballant les matemàtiques. 

La valoració és molt positiva i el curs vinent estarà implementat a tota l’etapa. 

 

 Iniciar la codocència a les àrees de llengua i matemàtiques. Primària 

S’ha fet sempre que ha estat possible. La valoració ha estat molt positiva. 
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 Replantejar l’expressió escrita a partir de la formació Ara escric a Infantil i 
Primària. 

Tot el claustre d’Infantil i primària ha fet la formació i ha resultat molt satisfactòria. A 
partir d’aquí hem iniciat la reflexió sobre com havíem de treballar i hem consensuat 
criteris. 

 

Objectius de pastoral: 

 

1- Potenciar l’acció social i de voluntariat per tal de donar resposta a les 
necessitats del barri 

ACTUACIONS 

 Reprendre la comissió de beques 

Només ens hem pogut reunir 2 cops. Ens cal buscar temps per reunir-nos doncs 
cal revisar/actualitzar tots els casos. 

 

 Verticalitzar el voluntariat des de P3 dins de la vessant de la pastoral 
educativa. 

No s’ha pogut dur a terme. 

 

Objectius de gestió 

 

1- Implementar el pla de seguiment i acompanyament de persones. 

ACTUACIONS 

 

 Formació del professorat. 

El claustre d’Infantil i Primària ha realitzat la formació de l’ARA ESCRIC. La valoració del 
curs ha estat molt positiva i el curs vinent es vol donar un nou enfoc a l’ensenyament 
de les llengües a partir del que s’ha aprés en el curs. 

A l’ESO s’ha fet un curs d’introducció a la programació i avaluació per competències. 
De cara al curs vinent s’aniran implementant alguns canvis. 

 

 Fixar calendari per tenir moments per parlar amb les persones. 

No s’han pogut tenir totes les reunions de seguiment que havíem planificat pel 
confinament. 

 

 Tenir reunions amb el PAS i l’equip de menjador per tal d’acompanyar i 
enfortir la seva tasca. 

Tot i que no s’han pogut tenir totes les reunions programades sí que s’ha enfortit 
encara més el sentiment d’equip entre ells. 

 



Memòria Anual del Centre 

 

6  
 

 

ORGANITZACIÓ DEL CURS 

Composició de l’equip directiu i hores de visita 

 L’equip directiu de l’escola ha estat format durant tot el curs pels 
següents càrrecs i persones: 
 

Directora General: Sílvia Rosa 

Administrador: Andreu Roset 

Cap d’Estudis d’Infantil i  
Primària: 

Elisabet Jordan 

Cap d’Estudis de Secundària: Anna Llansó 

Coordinadora de Pastoral: Jaume Puigmartí 

 

 S’han atès totes les sol·licituds de visites i entrevistes per part de pares i 
mares, sense que hi hagi hagut cap problemàtica especial per aquest 
motiu. 

 
 

Composició del Consell Escolar 
El  Consell Escolar s’ha reunit diversos cops al llarg del curs. La majoria dels temes 
tractats han estat ben rebuts per part dels representants de les famílies. 
La composició del Consell Escolar és la següent: 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

President del Consell: Sílvia Rosa 

Representants de la Titularitat: 
Lali Ribas 
Anna Llansó 
Elisabet Jordan 

Representants del professorat 

Rosa Carré 
Rosa Urpí 
Rebeca Fernández 
Sara Arqués 

Representants de l’alumnat 
Arnau Gómez 
Tianhao Lin 

Representant de l’AMPA Óscar Guerrero 

Representants dels pares 
Juan Carlos Martínez 
Manuela Gámez 
Susana Castro 

Representant del P.A.S. Sara del Pino 
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Dades de l’alumnat i famílies 

 El nombre total d’alumnes a l’escola era a final de curs de 693 La 
distribució entre les tres etapes era la següent: 150 alumnes a Infantil, 
306 a Primària i 237 a l’ESO. 

 Durant el curs, comptant el període ordinari de matrícula i la matrícula 
viva, van entrat 68 alumnes nous, principalment a P3 i a l'ESO, però 
també a altres nivells. 

 Al llarg del curs hi va haver un total de 18 baixes motivades, la majoria, 
per trasllats de domicili. 
 

Horaris del centre 

 S’ha complert amb els horaris previstos en la Programació General Anual. 
A partir del 13 de març, comença el confinament i s’ha hagut d’adaptar a 
la nova situació per tal d’atendre el millor possible tant l’alumnat com les 
famílies. 
 

Calendari escolar 

 Seguint la normativa de la Generalitat, s’ha complert amb les dates 
marcades al calendari escolar i aprovades pel Consell Escolar del Centre 
en la Programació General Anual a començament de curs. 

 
Càrrecs i coordinacions 

 A part dels membres de l’equip directiu l’escola té altres càrrecs i 
coordinadors per diferents equips de treball. En aquest curs 2019-20 han 
estat els següents: 
 

Coordinadora d’Educació Infantil: Encarna Mojica 

Coordinador TIC: Enric Armengol 

Coordinadora d’Orientació: Mercedes Cavestany 

Coordinadora de Llengua, 
Interculturalitat i Cohesió Social 
(CLIC): 

Antònia Alconché 

Coordinador de llengües 
estrangeres: 

Josep Guardiola 

 

 No hi ha hagut variació al respecte en referència al previst en la 
Programació Anual del Centre. 
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Equip de tutors i tutores  

 L’equip de tutors i tutores ha estat format aquest curs pel següent 
professorat: 

  

 

INFANTIL  

P3A Cristina Sansalvadó  

P3B Marga Ellacuria 

P4A Anna López 

P4B Mª José Barberá 

P5A Encarnita Alconché 

P5B Rosa Urpí 

PRIMÀRIA  

1r A Isa Gómez 

1r B Sara Arqués 

2n A Susanna Manera 

2n B Laura Rojano 

3r A Mª Àngels Mestre 

3r B Judit Rué 

4t A Victòria Carrasco 

4t B Tamara Lezcano 

5è A Noelia Reyes 

5è B Manel Muñiz 

6è A José Luis Sánchez 

6è B Rosa Rubial 

ESO  

1r ESO A Montse Alaix 

1r ESO B Rosa Carré 

1r ESO mixt Anna Abadal 

2n ESO A Conchi Martínez 

2n ESO B Rebeca Fernández 

2n ESOmixt Chelo Sánchez 

3r ESO A Elena García 

3r ESO B Anna Parnaud 

4t ESO A Andrés Lidón 

4t ESO B Sílvia Álvarez 
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Altre professorat del centre 

  
 
 
  

INFANTIL 

Judit Rué 

Carlos Martin 

Encarna Mójica 

Mayte Sánchez 

Mary Sánchez 

Tània Roca (complementàries IPP) 

PRIMÀRIA 

Mercedes Cavestany 

Carmina Cordo 

Cristina Sansalvadó 

Francesc de Lanuza 

Ana Martí 

Carlos Martín 

Encarnita Alconché 

Elisabet Jordan 

Sílvia Rosa 

Asun Sánchez 

Bernat Poch 

Maria Vallès  

Anna Mª Aiguadó (complementàries IPP) 

Tània Roca (complementàries IPP) 
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ESO 

Manolo Carrasco 

Antu Alconché 

Enric Armengol 

Eduard Carreño 

Josep Guardiola 

Anna Llansó 

Jaume Puigmartí 

Anna Mª Aiguadó (complementàries IPP) 
 

Altre personal no docent 

ADMINISTRACIÓ 

Andreu Roset 

SECRETARIA 

Sara del Pino  

RECEPCIÓ 

Sole Ruiz 

 Sonia Sanjuan 

MANTENIMENT 

Juan Carlos Martínez 

MANTENIMENT INFORMÀTICA 

Daniel Morente 

NETEJA 

Marisa Valverde 

Nora Cedeño (empresa ONET) 

Encarna Criado Barreras (empresa ONET) 

Encarna Criado Cañizares (empresa ONET) 

Magalí Mendoza (empresa ONET) 

Doina Ianovici (empresa ONET) 

Sonia Maldonado (empresa ONET) 
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MENJADOR 

Lilia Ballesteros (Coordinadora empresa 
Serunion) 

Míriam Puente (empresa Serunion) 

Amalia Robles (empresa Serunion) 

Cristina Pérez (empresa Serunion) 

Dani Morente (empresa Serunion) 

Rosa López (empresa Serunion) 

VETLLADORS 

Míriam Puente 

ACOLLIDA MATINAL 

Míriam Puente 

 

 Hi ha hagut diferents baixes per malaltia al llarg del curs que s’han cobert 
amb les substitucions corresponents. 

 
Sortides i celebracions 

 En general es consideren les sortides i excursions molt positives i 
adequades per a les edats i les capacitats dels alumnes.  

 Totes les sortides i celebracions previstes a la PGA a partir del 13 de març 
han quedat anul·lades i s’ha retornat a les famílies el 100% de l’import de 
les sortides no realitzades. 
 

Calendari de reunions del professorat 

 S’han dut a terme durant el curs les diferents reunions de professorat, de 
comissions i de departaments segons la pauta fixada, totes amb un bon 
aprofitament. De totes les reunions es fa una acta que es conserva. 

 Durant el confinament s’han continuat fent les reunions de forma 
telemàtica. 
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Entrades i sortides del recinte escolar 

 En les entrades i sortides a vegades es produeixen petits incidents, però 
no són de gran importància. 
 

Normes de convivència 

 Les normes de convivència que afecten l’alumnat es faciliten als pares i 
mares en començar el curs, i resten penjades durant tot el període 
escolar a la plataforma de l’escola 

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES 
 

Reunions d’inici de curs amb pares i mares 

 S’han fet les previstes amb una bona assistència de pares i mares i amb la 
metodologia prevista. 

 A més a més a Educació Infantil les tutores van rebre individualment 
durant el mes d’octubre tots els pares i mares per poder tenir un contacte 
inicial més individualitzat. 
 

Comunicació amb les famílies al llarg del curs 

 Es manté una comunicació freqüent amb pares i mares, bé sigui 
presencialment, o bé a través de la plataforma.  

 La majoria de pares assisteixin a les reunions de seguiment. Durant el curs 
totes les famílies han d’haver fet com a mínim una entrevista amb el 
tutor/a del seu fill/a. Durant el confinament s’ha continuat mantenint 
contacte amb les famílies per telèfon o telemàticament. 

 S’ha complert amb tots els següents punts ja establerts en la Programació 
General Anual: 

-  L’escola es comunica habitualment amb pares i mares a través de 
la pàgina web del centre i sobretot de la plataforma digital. En 
aquests espais es pengen totes les circulars i informacions que fan 
referència a l’escola i que poden ser d’interès per a les famílies. 

- La comunicació és bidireccional i els pares i mares poden introduir 
comentaris i dades d’interès per al professorat dels seus fills i per 
als tutors, caps d’estudis i director del centre. 

- Els pares i mares tenen també a través de la plataforma 
informació actualitzada i confidencial sobre les qualificacions dels 
seus fills, l’assistència i puntualitat i altres dades. 

- Durant el confinament s’ha cuidat molt aquest tema i hem fet un 
esforç per mantenir, en tot moment, informades a les famílies. 
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MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Les diferents mesures d’atenció a la diversitat contemplades en la Programació        
General Anual s’han dut a terme amb normalitat. 

      
 Durant el confinament s’ha tingut molt en compte els alumnes amb situació de 
vulnerabilitat i amb dificultats d’aprenentatge i se’ls ha assignat un mestre 
referent que ha fet el seguiment de cada cas. 

 
A més de les mesures comentades d’atenció a la diversitat, la psicòloga del centre 
orienta el professorat i els pares i mares, i actua puntualment amb els alumnes 
amb més necessitats i amb aquells que en un moment determinat necessitin el 
seu suport. 
 
Igualment, en cas d’incorporar-se alumnes nouvinguts se segueix el pla d’acollida, i 
la coordinadora LIC, juntament amb els tutors i l’equip d’orientació, planteja les 
estratègies adequades per tal que l’alumne s’adapti el millor possible a l’escola i a 
la seva nova societat. Tot i això, no comptem amb les hores suficients per poder 
atendre a aquests alumnes com voldríem. 
 

AVALUACIONS 
 

 S’ha realitzat tot el procés d’avaluació descrit a la PGA amb un resultat 
satisfactori. Es tenen en compte les competències bàsiques a l’hora de 
programar, fer el seguiment i avaluar els alumnes. Els pares i mares han 
estat contínuament informats de l’evolució dels seus fills. 

 Durant el confinament l’avaluació del 3r trimestre s’ha adaptat a les 
indicacions del Departament.  

  
Proves d’avaluació externes 

 Igual que a tots els altres centres de Catalunya, a l’escola Jesús Maria de 
Badalona s’havia de fer aquest curs una avaluació externa a 6è de 
primària i una altra a 4t d’ESO. 

 Aquestes proves eren els dies 7, 8 i 9 de maig en el cas de 6è de primària, 
i els dies 12 i 13 de febrer en el cas de 4t d’ESO. Donada la situació de 
confinament les proves de 6è no s’han pogut dur a terme. 
 

  S’han fet arribar els informes individuals a les famílies de 4t d’ESO. Els 
resultats del centre han estat objecte d’un estudi per veure quins 
aspectes es poden millorar. El resum és el següent: 
 

 

 Quart d’ESO: 
- Els resultats de les proves de competències bàsiques a quart 

d’ESO són molt bons, tot i que  hi ha hagut una sobretot a nivell 
de llengua catalana, on un 82% dels alumnes són  competents 
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però a expressió escrita hi ha un 28% de l’alumnat que està en el 
nivell baix.  

- Destaquem que en matemàtiques un 90’2 % ha assolit les 
competències, i concretament a numeració i càlcul, el 100% de 
l’alumnat és competent.  

- A llengua castellana assoliment de les competències ha estat d’un 
95’9% millorant els resultats del curs passat i en llengua anglesa el 
nostre alumnat és competent en un 88’2%. 

- En l’àrea cientificotecnològica, tot i que els resultats van pujant en 
relació a altres cursos, ens cal continuar treballant. 
 

-Propostes de millora: 
En els resultats d’aquest any, en la part de llengua,   es veu una 
pujada en la comprensió lectora però, en canvi, una baixada prou 
forta en l’expressió escrita. Creiem que haurem de reforçar la part 
escrita. 
En relació a les altres proves, la part de matemàtiques té uns bons 
resultats, creiem que l’hora de lògica matemàtica ajuda a obtenir-
los.  
La part científica-tecnològica és la part més fluixa ja que molts 
dels alumnes deixen de treballar aquestes matèries a 4t. Es 
seguirà treballant des de l’àrea d’informàtica. 

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
Dintre del seu projecte pedagògic l’escola contempla 4 hores setmanals 
d’activitats complementàries a Educació Infantil i Primària, i 2 hores 
setmanals a Secundària. 
Les activitats complementàries que s’han fet aquest curs, aprovades pel 
Consell Escolar i autoritzades pel departament d’ensenyament, han estat les 
següents: 

 Educació Infantil:  
- Taller d’Anglès 
- Taller de música 
- Taller de jocs en anglès 
- Taller de valors 

 Educació Primària: 
- Taller de lectura (tota la primària) 
- Informàtica (tota la primària) 
- Taller de jocs en anglès (1r a 4t primària) 
- Francès (5è i 6è)  
- Taller de dansa (1r i 2n) 
- Taller de jocs matemàtics (3r) 
- Exp. Oral/Teatre (4t, 5è i 6è) 

 Educació Secundària Obligatòria: 
- Expressió oral en anglès (tota l’etapa) 
- Informàtica (1r, 2n i 3r) 
- Lògica matemàtica (4t) 
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 Durant el confinament s’han deixat de realitzar aquestes activitats i s’ha 
retornat als pares l’import corresponent. 

SERVEIS QUE OFEREIX L’ESCOLA 

Servei d’orientació professional 

 Hi ha intervingut, especialment a 4t d’ESO, els tutors dels cursos, el cap 
d’estudis i la coordinadora del departament d’orientació.  

 S'han organitzat diverses xerrades informatives, tant per pares com per 
alumnes, de les opcions acadèmiques posteriors a 4t d'ESO. No s’han 
pogut fer totes les previstes per la situació de la pandèmia. 

 Durant el confinament s’ha fet un gran esforç per atendre als alumnes 
amb NEE i s’ha posat un mestre referent per a que fes el seguiment dels 
casos.  
A més la psicòloga de l’escola ha estat en contacte amb els alumnes amb 
més situació de vulnerabilitat. 
 

Servei psicopedagògic 

 S’ha utilitzat en diferents casos el servei psicopedagògic, ja sigui a petició 
dels pares o mares dels alumnes, dels tutors, de l’equip directiu o del 
propi alumnat. 

 A 4t d’ESO també s’han passat proves d’orientació professional. Els han 
fet voluntàriament aquells alumnes les famílies dels quals així ho han 
demanat. 

 Hi ha una memòria més àmplia del departament d’orientació que descriu 
amb més detall les actuacions realitzades. A nivell de centre es fa una 
valoració molt positiva del servei. 

 Durant el confinament s’ha tingut especial seguiment dels alumnes amb 
NEE i aquells en situació de vulnerabilitat. 

 
Menjador Escolar 

 El servei de menjador ha funcionat, fins al confinament, segons el que 
estava previst amb les empresa Serunión que també ha portat el 
monitoratge. 

 Aquest curs s’han quedat a dinar una mitjana d’uns 90 alumnes diaris. 
S’han ofert diferents menús, segons les necessitats de cada alumne. 

 Ajuts 
El Consell Comarcal i l’Ajuntament ofereixen beques de menjador.  

- Aquest servei ha quedat interromput durant el confinament però les famílies    
han pogut rebre ajuda de les beques menjador. 
 

Acollida Matinal 

 El servei s’ofereix de 8h a 9h del matí. Aquest curs s’han quedat uns 20 
alumnes diaris. Se n’ha fet una valoració positiva. Aquest servei s’ha vist 
interromput pel confinament. 
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Auxiliars de Conversa 

 En què consisteix el servei. 
Dintre del projecte de llengües estrangeres de l’escola, aquesta disposa 
des de fa uns anys d’un servei d’auxiliars de conversa, persones d’origen 
angloparlant, que donen suport al professorat per millorar el nivell 
d’anglès dels alumnes, especialment en l’expressió oral. 
L’experiència ha estat molt positiva però malauradament pel 
confinament hem hagut de suspendre el programa donat que els auxiliars 
han hagut de tornar al seu país. 
 

T.A.C. 

 Infraestructura. 

 Les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) 
constitueixen una de les apostes metodològiques de la nostra escola, 
utilitzant-se en la majoria de matèries que s’imparteixen. Això ha fet que 
durant el confinament s’hagi pogut fer molta feina amb els alumnes. 

 Aquest curs, el coordinador TAC de l'escola ha comptat amb el suport 
d'un ajudant de manteniment que s'ha valorat molt positivament per tot 
el personal del centre. 

 A Primària hem incorporat 100 cromebooks i ens ha permès tirar 
endavant el projecte INNOVAMAT i fer un pilotatge amb Scince-bitts per 
tal de provar el projecte amb el C.Superior. 
 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 La major part de les activitats extraescolars les porta l’empresa Valors IPP 
Lleure i Esport, que ha comptat aquest curs amb un coordinador i 
diferents monitors i monitores  Es valoren positivament, però es creu que 
s’haurien de promocionar més aquestes activitats, ja que són importants 
pel desenvolupament global dels alumnes 

 L’acadèmia d’idiomes Merit School continua portant les extraescolars 
d’anglès, dintre d’un projecte més global d’escola que pretén millorar el 
nivell d’anglès dels nostres alumnes. Tant els alumnes com els pares i 
mares n’estan contents. El professorat és d’origen angloparlant. S’ha 
millorat el nivell d’anglès d’aquells alumnes que hi participen. També s’ha 
treballat conjuntament amb el professorat de llengua estrangera i això 
repercuteix en la millora general d’anglès a l’escola. Ja tenim alguns 
alumnes que han aconseguit la certificació del First Certificate.  

 Tres tardes a la setmana (dilluns, dimarts i dimecres) s’obre la biblioteca 
en horari extraescolar per facilitar que els alumnes es puguin quedar a 
consultar informació o a demanar llibres de lectura. El servei és gratuït, 
però cal fer-se el carnet de la biblioteca. Hi ha una assistència petita, però 
constant al llarg del curs. 

 També s’ha realitzat sense cap cost un reforç escolar per alumnes de 4t, 
5è i 6è de primària, a través de professors de l’escola que s’han quedat 
voluntàriament i d’alumnes voluntaris de 4t d’ESO. Tenen una demanda 
bastant gran, i els resultats es noten a nivell escolar. 
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 - Així mateix,  aquest curs s’ha ofert un taller de pintura de gratuït per a 
nens i nenes de Primària. Aquesta iniciativa ha estat molt ben acollida. 

 Alguns migdies es fan activitats diverses de pastoral, en les quals poden 
implicar-se els alumnes de l’escola segons els nivells. Les activitats són 
Grups d’Amistat per primària, Taller de Manualitats Solidàries per 1r i 2n 
d’ESO i Taller de Debats a 3r i 4t d’ESO.  

 Es continua amb els grups de preparació per a la Primera Comunió els 
divendres de 8h a 9h. Ha tingut una bona acollida per part de les famílies.  

 Un cop acabat el curs i durant quatre setmanes (final de juny-final de 
juliol) s’ha fet el casal d’estiu a l’escola per a alumnes d’infantil, de 
primària i de primer d’ESO. Part dels grups del casal són finançats per 
Caixa Pro-Infància. El casal l’organitza l’escola directament. Com cada any 
ha tingut bastant èxit.  

-Totes aquestes activitats s’han hagut de suspendre durant el confinament. 

PROJECTES D’ESCOLA 

Projecte de Pastoral 

 El Projecte de pastoral compta amb una memòria pròpia en la que 
s’avaluen tots els objectius i activitats que s’han dut a terme durant el 
curs. Entre elles està el Projecte Solidari amb Colòmbia. 

 

Projecte d’Interrelació 

 S’han pogut dur a terme les diferents activitats previstes en el Pla General 
Anual. S'ha valorat especialment positiva la col·laboració dels alumnes 
d'ESO. Aquest projecte ha vist afectat la seva programació pel 
confinament. 
 

Projecte Multilingüe 

 S’han anat fent els passos adequats en el camí d’arribar a ser una 
escola multilingüe. S’han dut a terme les diferents activitats 
programades satisfactòriament. S’ha complert l’objectiu 
d’aconseguir la Certificació Multilingüe. 

Projecte d’Escola Inclusiva 

 Durant aquest curs s'han dut a terme diverses accions encaminades a 
continuar la reflexió i renovació de metodologies participatives 
emmarcades en el projecte «Una escuela para todos». 

 
Projecte TAC 

S'han dut a terme diferents actuacions tenint en compte els tres grans àmbits 
del projecte: 

 Ensenyament-Aprenentatge 
Les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) continuen 
sent una de les apostes metodològiques de la nostra escola, i s’han 
utilitzat assíduament en la majoria de matèries i activitats impartides. 
S’han fet servir de forma habitual les pissarres digitals i altres recursos TIC 
en xarxa tant a Infantil com a Primària, fomentant especialment el treball 
cooperatiu. 



Memòria Anual del Centre 

 

18  
 

 
A primària hem iniciat l’ús del Cromebooks per a tota l’etapa, implantant 
el programa Innovamat i engegant un pilotatge amb Science Bits a C. 
Superior. 
 
A l’ESO s’ha continuat treballant amb el projecte EduCat 2.0, amb 
ordinadors per cada alumne, llibres digitals i Moodle.  
 
Donada l’alta competència TIC dels nostres alumnes i professorat ha 
facilitat el treball durant el confinament. 
 

 La comunicació 
La plataforma digital s’ha fet servir com a una eina bàsica en l’objectiu de 
comunicació entre la comunitat escolar. El seu ús per part de la comunitat 
educativa en general (pares i mares, alumnat, professorat, PAS, ...) s’ha 
avaluat positivament. Falta una mica més d’utilització per part dels pares i 
mares. 
La web de l’escola s’ha mantingut com a un espai de publicació de 
notícies, especialment sobre les diferents activitats, sortides i excursions 
que es fan a l’escola. 
S’ha fet un gran esforç durant el confinament per oferir la màxima 
informació a les famílies i alumnes a través de la web i les xarxes socials. 
 

ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES 

 Evidentment no s’han pogut dur a terme totes les activitats pedagògiques 
programades donada la situació però les que s’han fet  s’han dut a terme 
de forma positiva. L’avaluació de totes elles ha estat molt bona, i es pensa 
seguir fent-les. Igualment s’estudiarà quines noves activitats es poden fer 
per completar la formació dels alumnes. 

 

ALTRES ENTITATS RELACIONADES AMB L’ESCOLA 

 
Fundació Glady 

 La Fundació ha ajudat molt a l’escola durant aquest curs, resultant 
imprescindibles les seves aportacions per al manteniment de les diferents 
activitats i instal·lacions. Agraïm i valorem molt la seva contribució.  
 

Associació d’exalumnes 

 S'ha encarregat de promocionar activitats humanitàries i de caràcter 
social. Valorem molt positivament la seva implicació en el centre de 
forma totalment altruista.  
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Associació de Mares i Pares d’alumnes (AMPA) 

 L’AMPA ha participat en activitats diverses del centre, com poden ser la 
castanyada, Nadal,, carnestoltes, etc. S’agraeix tota la tasca que fan i han 
estat un suport i ajuda essencial durant el confinament. 

  
Família Jesús Maria 

 Segueix la seva vinculació al centre. Demostren de forma contínua la seva 
estima a Jesús Maria. 
 

Caixa Pro-Infància 

 Aquest curs ens hem pogut beneficiar a través d’aquesta entitat de dos 
grups d’aula oberta per l’ESO, un grup de reforç escolar per Primària, dos 
grups pel casal d’estiu i altres beneficis que repercuteixen directament en 
els alumnes més desfavorits. Tots aquests recursos tenen com a objectiu 
lluitar per l’equitat, contribuint a que els alumnes de l’escola amb més 
dificultats socioeconòmiques tinguin més oportunitats. 
Malauradament aquest programa ha quedat suspès durant el 
confinament. 
 

Fundació Juntos Mejor 

 Aquesta organització sense ànim de lucre ha proporcionat beques a 
vàries famílies a partir del projecte “Una escola per a tothom”. S’agraeix 
molt la seva col·laboració.  


