
 
 

 

MEMÒRIA 

RE CEE-01 Plana: 1 de 21 

Rev. 2 Data: 02/10/2012 

 Norma:  

ISO 9001-2008 

 

El present document és propietat exclusiva d’Integra i no pot ser  reproduït,  ni parcial ni totalment,  sense la seva  expressa autorització. 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA DE CENTRE 
C U R S  2 0 1 5  –  2 0 1 6  

C E N T R E  D ' E D U C A C I Ó  E S P E C I A L  J O A N  X X I I I  D ' O L O T  I  
C O M A R C A  

 
 
 
 

Presentada a l Consell  Escolar  del Centre segons acta del  16 de juny de 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

MEMÒRIA 

RE CEE-01 Plana: 2 de 21 

Rev. 2 Data: 02/10/2012 

 Norma:  

ISO 9001-2008 

 

El present document és propietat exclusiva d’Integra i no pot ser  reproduït,  ni parcial ni totalment,  sense la seva  expressa autorització. 

 
 
 

 

 

EQUIP EDUCATIU 

 

L’equip educatiu està format: 

 

 

 Durant aquest curs, des d’ INTEGRA, s’ha realitzat la contractació de l’Àstrid 

Gutiérrez durant 5 hores setmanals. 

 

 COTUTORIES  

 

o Les cotutories que hem dut a terme aquest curs han estat les següents: 
 

 INFANTIL: Joana i Judith 

 PRIMÀRIA: Ester i Imma S 

 ESO: Jordi V i Vanesa 

 Pont: Anna, Dolors i Jordi S 

 

 
 
 
 
 

 

MESTRES  EDUCADORS/ES ESPECIALISTES 
JUDITH RABAT  
JOANA VILA  
ESTER PLANA  
IMMA SALAVEDRA 
VANESSA PERPIÑAN  
JORDI VILAR  
DOLORS ESPON  
JORDI SUNYOL  
ANNA RODRÍGUEZ  

 

JOSE Mª MARTÍ 
SANDRA VILLA 
ANNA ISABEL PAGÈS 
BRÍGIDA AGUILAR 
IMMA COSTA 
CRISTINA RIERA 

NÚRIA TRIOLA (logopeda) 
MÒNICA MASÓ (fisioterapeuta) 
TERESA PIJUAN (psicòloga) 
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 EQUIP DIRECTIU 

 

DIRECCIÓ SOTS-DIRECCIÓ 

JORDI SUNYOL  NURIA TRIOLA 

 

o Les accions del PdD es concreten en 4 objectius de caràcter global del centre, després 

de detectar les necessitats i prioritzar les que es creuen més importants. 

o Els objectius de millora pretenen corresponsabilitzar al personal educatiu en l’ideari del 

centre i incidir en tots els agents que interactuen: personal educatiu, alumnes, famílies i 

zona educativa. 

 

 

OBJECTIUS DE CURS  

 Avaluar el progrés de l’alumnat a partir dels indicadors establerts en el PI de l’alumne.  

S’encomana als equips d’etapa dur a terme el PI de cada alumne amb el nou format que hem 

elaborat entre tots. S’han realitzat una part dels Pi dels alumnes. Tot i això, hem trobat a faltar 

temps per dur-ho a terme i al ser els primers costen molt de fer. Un cop en tens un de fet  aquest 

s’ha de modificar any a any per tant la feina és menys laboriosa. També hem de dir que no tenir 

les competències unificades (feina de l’equip directiu) no ha permès facilitar l’elaboració dels PI. 

 Elaborar l’ideari de centre. 

L’ideari va ser consensuat entre tots a principi de curs. Estem pendents d’un treball de concreció 

del document final. 

 Treballar per projectes a l’etapa de primària. 

 Millorar la resposta educativa de l’alumnat amb Plurideficiència (PD). 

 

S’ha elaborat el document de competències bàsiques per alumnes amb Plurideficiència. A partir 

d’aquí fer un treball més específic amb els alumnes d’aquestes característiques. 
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      INNOVACIONS DEL CURS (ACCIONS DE MILLORA) 

 

DESCRIPCIÓ 
DE LA 

MILLORA 

ANÀLISI DE 
CAUSES 

ACCIONS PER A 
LA MILLORA 

RESPONSABLES 
DATA 

COMPROVACIÓ 
VALORACIÓ 

 
 
 

AIS 
(aules de 

suport 
integral) 

Després de treballar 
en el projecte UTE 

que no s’acaba 
consolidant, des del 
Departament se’ns 

proposa participar en 
unes sessions de 

treball sobre les AIS 

Compartir-ho amb 
el claustre 

 
 
 

Jordi Sunyol 

Setembre 2015 fet 

Assistir a les 
sessions 

Juny 2016 S’ha assistit a 
5 sessions 

 
Convidar EAP i 

CSMIJ. 

 
Setembre 2015 

fet 

 
 
 
 
 
 

Pàgina web 

Es fa necessari donar 
a conèixer el nou 
plantejament de 
centre com a Centre 
de Referència i els 
serveis que oferim,  i 
que la informació 
arribi, no només a 
centres educatius, 
sinó a totes les 
entitats i persones 
que atenen nens i 
nenes amb 
discapacitat. 

Realitzar 
plantejament de la 

web 

 
 
 
 
 
 

Vanessa Perpiñán 

Setembre 2015 Fet 

Reunió amb Gelis 
dissenyadors 

Setembre 2015 Fet 

Creació Setembre 2015 fet 

Difusió Setembre 2015 fet 

 
 
 

Pla d’acollida 

Amb l’entrada de 
personal nou al 
centre, es fa 
necessari un procés 
d’acollida, per ajudar 
la persona 
nouvinguda a 
conèixer l’organització 
i les persones que en 
formen part, a trobar-
s’hi a gust i garantir el 
bon funcionament 
organitzatiu del 
centre. 

Organitzar grup 
de treball 

 
 
 
 

Anna Rodríguez 
 

Setembre 2015 fet 
 

 
Recollir informació 
de diferents plans 

d’acollida 

 
Setembre-

Desembre 2015 

 
 

fet 
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DESCRIPCIÓ DE 
LA MILLORA 

ANÀLISI DE 
CAUSES 

ACCIONS 
PER A LA 
MILLORA 

RESPONSABLES 
DATA 

COMPROVACIÓ 
VALORACIÓ 

 
 
Contes 
ESO/Infantil 

 

Caldria fomentar 

la relació entre 

els alumnes 

d’ESO i Infantil. 

 
Els alumnes 

d’ESO 
explicaran un 

conte als 
alumnes 
d’infantil. 

 
 

Jordi Vilar 

 
 

Trimestral 
 

 
Fet. Es valora 

molt 
positivament. 

L’intercanvi i la 
relació entre 

els alumnes ha 
estat molt 
enriquidor. 

 
 
 
 
 
 
 

Curs 
Kinaesthetics 

 
 
Les persones 
que treballen 
amb els alumnes 
amb problemes 
de mobilitat, 
tenen dificultat 
en les 
transferències 
d’aquests 
alumnes. 

Recerca 
d’informació 
específica 

 
Mónica Masó 

 
Juliol 2015 

 
fet 

Contacte amb 
la formadora 
 

 
Mónica Masó 

 
Setembre 2015 

 
fet 

La informació 
es trasllada a 
gerència per 
avaluació de 
pressupost 
 

 
 

Mónica Masó 
 

 
 

Setembre 2015 
 

 
 

fet 

 
Es realitza el 
curs de 
formació 

 
 

Mónica Masó 

 
 

Octubre 2015 

 
 

fet 
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 CONSELL ESCOLAR DE CENTRE 

 

Aquest curs, el consell escolar queda representat de la següent manera: 

 

TITULARITAT MESTRES PARES AMIPA PAS 

Núria Fité 
Xavier Busquets 

Enric Espuña 

Judith Rabat 
Núria Triola 

Dolors Espon 
Imma Salavedra 

Mª Antònia Lledó 
Jaume Dorca 

Teresa Escobar 
 

Dolors Asperó Sandra Villa 

 

El senyor Xavier Busquets va ser baixa per defunció durant el mes de juny. En el seu lloc, 

va entrar la Sra. Carmina Capdevila.  

Al finalitzar aquest curs, Mª Antònia Lledó (representant dels pares), deixarà la seva 

representació ja que la seva filla acaba la seva escolarització en el centre. Per tant, caldrà trobar 

un nou representant de cara al curs que ve perquè la substitueixi. 

 

 ALUMNES 

o Es va iniciar el curs amb  63 alumnes matriculats.  

 Baixes durant el curs: 

o Jaskaran Singh  (setembre) 

o Sergio Gómez (octubre) 

o Marta Vila (octubre) 

o Isabel Gea (octubre) 

o Anderson García (abril) 

o Mohamed Juwara (abril) 
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 Altes durant el curs: 

o Paula Maya (setembre) 

o Cristian Moreno (octubre) 

o Anderson García (octubre) 

o Ivan Bonet (novembre) 

o Argé Labòria (novembre) 

o Jusufu Summareh (desembre) 

o Zhixun Chen (març) 

o Veronica Sosa (abril) 

 
 Per tant, hem acabat el curs amb una matrícula de 65 alumnes. 

 

 De cara al curs que ve, hi ha les següents baixes previstes: 

o Èric Sabido. Possible incorporació amb contracte a temps parcial al geriàtric 

Montsacopa. També s’ha fet preinscripció a SOI Fageda. 

o Carlos Salor. Preinscripció i derivació a STO Integra. 

o Mahamadou Touray. Derivació CET la Fageda 

o Mustafa Trawally. Contracte laboral indefinit a partir de Juliol al geriàtric 

Montsacopa 

o Sara Bouchaijki. Contracte laboral a temps parcial a Zoetis 

o Mario Hernando. Derivació CET la Fageda 

o Aida Mir. Possible incorporació amb contracte a temps parcial a NOEL. 

També s’ha fet derivació a CET Fageda 

 

 La previsió de l’EAP de cara al proper curs és: 
 

o Mahamadou Drammeh: infantil 

o Gurkidat Singh: infantil 

o Candela Hermosilla: infantil 

o Mahmid Multani: primària 
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o Iker Bravo: Primària 

o Maria Fofama: ESO 

o Moussa Eufoufilla: ESO 

o Marta Triola: ESO 

o Rita: Pont 

o Aitor Giralt: Pont 

o Clàudia Piris: Pont 

 
 

VALORACIÓ COMISSIONS DE TREBALL 

 

COMISSIÓ D’INFORMÀTICA. 

Coordinador/a: Mónica Masó 

Equip: Mònica Masó, Ester Plana, Josep Mª Martí i Nuri Triola. 

A l'inici del curs 2015-16 es va realitzar la renovació dels equips informàtics de l'escola. 

En total s'han instal·lat 16 ordinadors nous amb el sistema operatiu Windows 7, els antics 

ordinadors treballaven amb Windows XP i per les seves prestacions no era possible 

l'actualització a Windows 7.  

Per a la instal·lació dels ordinadors i els programes necessaris per al seu correcte 

funcionament hem comptat amb l'assessorament del Sr. Albert Xirgu del Centre de Recursos 

Pedagògics de la Garrotxa.  

La configuració dels ordinadors com la de tota la xarxa informàtica de l'escola és similar a 

la que utilitzen en totes les escoles de la Garrotxa. 

Actualment comptem amb 9 torres a la sala d'informàtica, 1 a ESO, 2 al despatx, 1 en 

direcció, 2 a infantil i 1 a prelaboral. 

 Pel que fa al bloc de l'escola, s'ha actualitzat gairebé cada setmana, explicant les activitats que 

s'han anat realitzant, sortides... Hi ha hagut entrades que feien referència a activitats generals 

que s'han fet a l'escola i altres que han fet referència a activitats d'aula. 

Es valora positivament, ja que els pares (dels alumnes de primària) han agafat la rutina 

de mirar al bloc per veure les activitats dels seus fills. Des de l'escola se'ls posava un tampó a 

l'agenda amb la forma de l'@ per informar-los que hi havia una actualització al bloc. 
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 ASPECTES DE MILLORA: 

 De cares al curs vinent estaria molt bé que cada curs pogués fer alguna aportació al 

bloc, ja que la majoria d'entrades s'han fet des de l'aula de primària. 

 

COMISSIÓ CENTRE DE REFERÈNCIA 

Veure annex memòria CR: 
 
\\192.168.1.100\o\CURS 15-16\MEMORIA CURS\CR memoria 15-16.doc 

 
 
 
COMISSIÓ DE FESTA DE NADAL 

La valoració per part de les famílies és molt positiva. Els comentaris recollits dels 

assistents són que fou un espectacle dinàmic, alegre i que van veure als nens passar-ho molt bé. 

Sobretot els grans, van gaudir molt amb el musical. L’opció de ballar la considerem molt 

bona, ells la viuen de manera diferent, potser sense tanta tensió que si és més una representació 

amb guió, text... Ens sembla que l’opció de que les aules puguin treballar independentment un 

tema general comú és la millor. 

Cada grup pot controlar el temps de preparació decorats, assaig... 

Fer la festa l’últim dia d’escola ens sembla el millor. 

L’espai de l’Ideal és boníssim, tot i que aquest any hi havia molta gent i comentem si la 

sala es comença a fer petita. Aquest curs hi ha molts alumnes.  

Al claustre de dimecres dia 13 en Jordi Sunyol explica que el Sr. Faus va comentar que 

havia disfrutat molt, que fins i tot li sabia greu no haver vingut més anys a veure la festa. Li 

agradaria que el convidéssim altres vegades. 

Es comenta que els de tallers havien vingut algun any a veure algun assaig. 

La Dolors explica que és molt bo arribar als assajos i que estigui tot organitzat: l’ordre de 

les actuacions, el lloc per seure, els decorats, qui fa què... 

La valoració a nivell de claustre és positiva, sobretot remarcant també el que els alumnes 

s’ho van passar molt bé.  

file://///192.168.1.100/o/CURS%2015-16/MEMORIA%20CURS/CR%20memoria%2015-16.doc
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COMISSIÓ HIPOTERÀPIA / EQUITACIÓ TERAPÈUTICA / TAA 

Coordinador/a: Imma Salavedra 

Equip: Imma Salavedra, Imma Costa, Teresa Pijuan, Brígida Aguilar.  
 
Aquest curs s’han començat les sessions d’equitació terapèutica amb els nens de l’escola, 
comptant amb la professional d’hipoteràpia Anna Vergés. 

Hem fet les sessions en dimecres a la tarda de 3 a 4’15  i en divendres al matí de 11’15 a 12’30. 

En total s’han fet 14 sessions. 

 

● SESSIÓ DIMECRES 20 D’ABRIL. Anna Vergés i Brígida Aguilar.. 
nens: Kadijatou i Seku. 

● SESSIÓ DIVENDRES 22 D’ABRIL. Anna Vergés i Imma Salavedra. 
nens: Ivan, Nyuma i Vero. 

● SESSIÓ DIMECRES 27 D’ABRIL. Anna Vergés i Brígida Aguilar 
nens: Seku i Kadijatou. 

● SESSIÓ DIMECRES 4 MAIG. Anna Vergés i Brígida Aguilar 
nens: Seku i Kadijatou. 

● SESSIÓ DIVENDRES 6 DE MAIG. Anna Vergés i Imma Salavedra 
nens: Baba i Alina 

● SESSIÓ DIMECRES 11 DE MAIG. Anna Vergés i Imma Salavedra 
nens: Chima i Èric. 

● SESSIÓ DIMECRES 18 DE MAIG. Anna Vergés i Imma Salavedra. 
nens: Paula i Toni. 

● SESSIÓ DIVENDRES 20 DE MAIG. Anna Vergés i Imma Salavedra 
nens: Èric Blàzquez, Maria i Boubou. 

● SESSIÓ DIMECRES 25 DE MAIG. Anna Vergés i Imma Salavedra. 
nens: Tània i Alan. 

● SESSIÓ DIVENDRES 27 DE MAIG. Anna Vergés i Mònica Masó 
Nena: Aminata 

● SESSIÓ DIMECRES 1 DE JUNY. Anna Vergés i Mònica Masó 
Nena: Fàtima 

● SESSIÓ DIVENDRES 3 DE JUNY. ESO. Anna Vergés i Cristina Riera. 
Nens: Seku, Halimatou i Kadijatou. 

● SESSIÓ DIVENDRES 10 DE JUNY. Anna Vergés i Joana Vila.  
Nens: Ibrahima, Jusufu i David amagat. 
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● SESSIÓ DIVENDRES 17 DE JUNY. ESO. Anna Vergés i Cristina Riera. 
Nens: Seku, Halimatou i Kadijatou. 

La valoració de les sessions és molt positiva. Els nens han respost molt bé i s’ha treballat 

molt bé conjuntament amb la professional Anna Vergés. 

De cara al curs vinent tenim intenció de mantenir el mateix horari, dimecres de 3 a 4’15 i 

divendres de 11’15 a 12,30, descansant durant el mes de desembre ja que és un mes una mica 

complicat per horaris. 

L’únic inconvenient que trobem és que el lloc on realitzem les sessions no és adequat per 

fer un treball sobre el cavall massa complert. Hi ha moltes pedres i fa molta pendent, el que 

dificulta una mica el control del nen i del cavall. Sí que es pot fer un molt bon treball des de terra, 

més a nivell de contacte. 

 
 
COMISSIÓ “DIMECRES DEBAT” 

Durant aquest curs hem fet poc ús d’aquest espai de trobada ja que l’hem dedicat a fer la 

feina que el dia a dia ens demana la nostra tasca docent. Tot i això, l’objectiu cara el curs vinent 

serà tornar a donar valor aquest espai de debat tan útil i necessari per la cohesió i la construcció 

de pensament. 

 

COMISSIÓ AMiPA 

Coordinador/a: Dolors Espon 

Equip: Dolors Espon, Mónica Masó, Sandra Villa  
 
 
Durant el curs 15/16 s’ha treballat per aconseguir els objectius plantejats a principi de curs: 

 

 Donar-se a conèixer als pares nous i implicar-ne. 

 Ajudar a crear activitats que potenciïn la participació de les famílies. 

S’ha aprofitat la reunió de pares de principi de curs per  donar veu als membres de 

l’AMIPA per tal que puguin explicar les activitats que s’han dut a terme durant els curs 14-15, els 

diners que s’han aconseguit i com han estat invertits per beneficiar a tots els alumnes de l’escola 

col·laborin  o no amb l’AMIPA. 
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Actualment la junta està formada per: presidenta: Dolors Asperó, secretària: Carme Villa, 

tresorer: Jaume Dorca i vocals: Teresa Escobar, MªAntònia Lladó, Lídia Somovilla, Anna 

Graupera. 

Ha estat baixa de la junta la Roser Sala degut a la defunció de la seva filla. 

La Dolors Espon ha pres el relleu a la Joana Vila com a representant del claustre que fa 

d’enllaç entre aquest i els pares. 

Per tal que els pares puguin participar activament de l’AMIPA es demana col·laboració a 

totes les famílies de l’escola;  

 que ajudin a vendre la loteria de Nadal que es fa des de l’AMIPA.  

 atendre la parada de venta de roses que es posa per Sant Jordi al Firal d’Olot. Aquest 

any s’hi ha implicat quatre famílies a part de la gent que forma part de la junta. 

 El dia 19 de juny  s’organitzarà un dinar de final de curs a l’escola on totes les famílies 

estan convidades a dinar, berenar i participar de la festa. Creiem que és un espai distès 

on les famílies es coneixen i comparteixen experiències. Aquest any per engrescar els 

adolescents punxarà un Dj, i per els més petits hi haurà un castell inflable amb un monitor 

 

 Donar suport a les gestions que fa l’AMIPA 

 Portar la documentació burocràtica i anar implicant-hi els pares. 

 Fer les actes de les reunions. 

Per donar suport a les famílies a cada reunió he assistit com a representant del claustre, i 

he participat dels sopars de la junta. Actualment el paper del coordinador és dinamitzador,  

S’ha treballat per tal que els pares es vagin implicant cada vegada més en la gestió de 

l’AMIPA: 

 l’Anna Graupera ha estat la secretària de les juntes de l’AMIPA. 

 La Dolors Asperó s’ha cuidat de la Loteria i ha atès els mitjans de comunicació 

quan han volgut parlar de l’AMIPA, ha estat la portaveu a la gravació del 

programa Identitats d’Olot TV. Forma part del consell escolar municipal. 
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 L’Antònia Lledó i la Carme Villa s’han encarregat de portar els papers a 

l’ajuntament, anar al banc... l’Antònia a format part del jurat de l’edició del 

2016 de “Joves i més”. 

 

 Mediar els conflictes que puguin sorgir 

Durant aquest curs no han sorgit conflictes, i no ha calgut fer cap mediació.  

 Dinamitzar l’associació  

 Des de la direcció del centre es manté el compromís de l’entrevista d’inici parlar de 

l’AMIPA, i aconseguir fer nous socis. Aquesta feina s’ha fet molt bé i s’ha aconseguit que totes 

les famílies dels nous alumnes s’impliquin econòmicament amb l’associació. Cal continuar fent 

aquesta feina. 

Actualment de l’AMIPA en formen part 25 de les 63 famílies de l’escola. 

Algunes de les famílies que fa temps que són a l’escola els costa molt fer el pagament tot i 

que ells volen ser de l’AMIPA. Aquest és un tema que s’ha de continuar treballant, ja que tenim 

dubtes de si s’ha d’anar al darrera perquè paguin i com fer-ho perquè vegin la necessitat de 

col·laborar econòmicament... 

  Establir el pont entre els professionals i els pares 

La coordinadora de l’AMIPA fa el traspàs de les reunions a la junta, i facilita la lectura 

de les actes a la direcció. Alhora informa de les necessitats de l’escola a la junta. D’ 

aquesta manera s’ha pogut col·laborar en diferents temes; 

o El mes de desembre es va tancar la campanya CONNECTA’M, pensada pel 

claustre de professors i amb el suport de l’AMIPA. Amb els diners recollits s’han 

comprat diferents tablets. Per donar les gràcies a les diferents entitats que van 

participar s’ha acompanyat en Jordi Sunyol a la roda de premsa. 

 Aquest és el segon any que l’AMIPA ha donat suport a  la iniciativa del claustre 

per vendre de quadres creats pels alumnes a la Fira de Sant Lluc per recaptar 

diners per tal d’ajudar econòmicament a pagar activitats organitzades pel centre, 

sortides, colònies... Creiem que són activitats educatives que ajuden als nois i 
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noies a créixer, i volem que tots hi puguin participar i que ningú es quedi fora per 

qüestions econòmiques. 

o S’ha col·laborat econòmicament amb Integra amb la compra d’una fotocopiadora 

nova per l’escola. 

o S’ha recollit la demanda de posar un projector a l’aula d’ESO, i des de l’associació 

es comprarà de cares el proper curs.. 

o Hem col·laborat preparant i finançant el berenar de la festa de Nadal que s’ha fet 

l’últim dia del primer trimestre. 

 
GRUP DE PARES 

Coordinador/a: Teresa Pijuan 

 
El grup va començar amb 6 pares. Al segon trimestre va entrar una mare nova. Va 

coincidir amb que per motius personals i de salut una parella de pares va haver de deixar 

d’assistir al grup. És un grup molt heterogeni.  

Aquest curs al grup s’ha parlat bàsicament de les dificultats que tenen a casa amb els 

seus fills i el que això implica a nivell de parella i familiar i s’han comentat diferents teràpies 

alternatives. Hi ha hagut pares que han explicat les seves experiències amb aquest camp i ho 

han compartit amb el grup. 

Cal dir però que molts pares han demanat poder realitzar trobades amb la psicòloga de 

manera més individual per poder exposar la seva situació més personal. Això ha fet que aquest 

final de curs les sessions grupals s’hagin deixat de fer per convertir-se en sessions individuals. 

Pel proper curs es veu la necessitat de seguir realitzant el grup però caldrà mirar com 

s’organitza, com s’enfoca,... 

En moments també m’ha costat dirigir el grup. Al ser tant heterogeni tinc la sensació que 

no sempre el missatge arriba igual a tothom, no sé si tothom s’hi sent bé,...  

Arrel d’aquests dubtes he demanat assessorament a DINCAT 
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COMISSIÓ TEA TC 

Veure annex memòria TEA TC: 
 
\\192.168.1.100\o\CURS 15-16\MEMORIA CURS\MEMORIA i KILOMETRATGE ok 2015-
2016.doc 

 
 

TRANSPORT ESCOLAR 

 Aquest curs hi ha hagut 4 línies de transport. 

 L’acompanyament dels alumnes el continua realitzant el personal del CEE.  

 El Consell Comarcal ha atès totes les demandes i variacions de parada que han realitzat 

les famílies.  

 S’han seguit realitzant el transport de les compartides amb un total de 6 alumnes. 

 

COORDINACIONS 

 S’han realitzat una vegada a la setmana les reunions de primària i Secundària. Una vegada 

cada quinze dies es porta a terme una reunió amb tot el claustre de professors. 

 Durant aquest curs l’equip directiu, ha realitzat poques  reunions periòdiques amb l’EAP. 

Creiem que hauríem de tenir un seguiment més continuat. 

 S’ha realitzat una coordinació a principi de curs amb l’equip de pediatria de l’hospital d’Olot i 

coordinacions periòdiques amb el CSMIJ per parlar de temes que intervenen en el 

desenvolupament i atenció dels nostres alumnes. 

 L’equip directiu ha realitzat una reunió al mes amb la gerent d’Integra. 

 Un cop al trimestre en Jordi Sunyol s’ha reunit amb la resta de serveis d’Integra, per tal de 

treballar objectius comuns. 

 Des d’INTEGRA es realitza un seguit de trobades amb la resta de directors de serveis per 

elaborar el Pla estratègic de l’entitat. 

 En Jordi Sunyol ha participat a les reunions de directors d’escoles d’educació especial de 

Barcelona i Girona que s’han anat realitzant al llarg del curs. 

 La Teresa Pijuan ha assistit a les reunions mensuals amb la Comissió  infanto-juvenil de la 

comarca de la Garrotxa. 

 S’ha participat en les reunions de Caps d’Estudis de les escoles d’educació especial de la 

comarca de Girona (Nuri Triola). 

 

file://///192.168.1.100/o/CURS%2015-16/MEMORIA%20CURS/MEMORIA%20i%20KILOMETRATGE%20ok%202015-2016.doc
file://///192.168.1.100/o/CURS%2015-16/MEMORIA%20CURS/MEMORIA%20i%20KILOMETRATGE%20ok%202015-2016.doc
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PLA DE FORMACIÓ DE CENTRE 

Durant aquest curs hem elaborat el pla de formació 2014-2017. La temporalització d’aquest és la 

següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formació que teníem prevista pel curs passat (TMG) l’hem realitzat aquest curs, però en lloc 

de ser de 30 hores l’hem realitzat de 8. 

Per altra banda, una part del claustre ha realitzat el curs de Kinaesthetics i a nivell personal, s’ha 

realitzat la següent formació:  

 

 

TÍTOL MODALITAT Nº h TEMPORALITZACIÓ 

 

  

Curs 13 / 14 Curs 14 / 15 Curs 15 / 
16 

Curs 16 / 
17 

1  2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Atenció i estimulació 
a alumnes amb PC.  

CURS 15 
            

Els alumnes amb 
TEA / TC 

 

FORMACIÓ 
INTERNA  

(dies finals de 
juny) 

8 

            

TMG  
CURS 30 

            

Educació emocional 
CURS 30 

            

Treball cooperatiu 
CURS  

            

Competència digital FORMACIÓ 
INTERNA  

(dies finals de 
juny) 
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P:\CURS 15-16\FORMACIÓ\15-16.docx 

 

 ALTRES 

 

SORTIDES I EXCURSIONS 

 S’han realitzat totes les sortides i excursions previstes en el Pla Anual d’inici de curs. A 

més a més, se n’han realitzat d’altres. 

 Les colònies no van quedar definides a principi de curs. Finalment, els alumnes d’Infantil 

i Primària han anat de colònies al càmping La Fageda els dies 2 i 3 de juny, els alumnes 

d’ESO han anat el 26 i 27 de maig a Barcelona, i els alumnes de Pont, el dia 26 de maig 

van realitzar una sortida a Barcelona (Zoo i Diagonal Mar). 

 Els alumnes d’Infantil i Primària van realitzar una sortida al zoo el dia 27 de maig que no 

estava prevista. 

 Els alumnes d’ESO i Pont van participar en un torneig de futbol entre escoles d’educació 

especial a Olot. 

 El dia 16 de juny els alumnes francesos que vàrem fer un intercanvi el curs han tornat a 

venir per fer una trobada. 

 

MENJADOR 

 La Cristina Riera ha portat la coordinació del menjador. 

 La Teresa Pijuan s’ha anat reunint amb la coordinació de menjador per a un intercanvi 

d’informació i garantir un traspàs fluid de temes de medicació, comportaments, 

assistència. 

 S’ha contractat un exalumne de l’escola com a monitor de menjador, l’Omaru Gumaneh. 

 

 

 

file:///P:/CURS%2015-16/FORMACIÓ/15-16.docx
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INSPECCIÓ 

 Aquest curs, hi ha hagut canvi d’inspecció per dues vegades. En primer lloc vàrem tenir 

la Mercè Juanola i actualment tenim en Joan Queldra. 

 Ha anat fent visites periòdiques al centre en les que s’han anat tractant diferents temes 

relacionats amb l’escola.  

 Ha anat resolent els dubtes que han anat sorgint, ja sigui via telefònica o correu 

electrònic. L’intercanvi d’informació ha estat fluid. 

 

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

 Continuem sent centre formador per tal de poder oferir places per alumnat en pràctiques 

de diferents universitats (graus de magisteri, educació social...), 

 Durant el mes de gener, hi va haver la renovació de concert educatiu. La proposta de 

l’escola al Departament va ser: 

 

 Concert 2015-16 Proposta Concert 2016-17 Resolució concert 

Unitats 8 8 8 

MEE 9 12 10 

Logopeda 1 1 2 

Fisioterapeuta 1 1 1 

Educador 5’5 6’5 5’5 

Grau superior 1 1,5 1 

 

 A finals de maig vàrem fer una visita a Barcelona per poder parlar amb la sots directora 

de primària de centres privats concertats, la senyora Isabel Fons, per tal de parlar i 

negociar les dotacions de professionals. Amb la satisfacció de sortir de la reunió amb un 

professional més del que inicialment se’ns havia concedit. 
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PRÀCTIQUES 

 Aquest curs hi ha hagut alguns estudiants en pràctiques al centre.  

o Cristina Isamat. Màster d’atenció a la Diversitat en educació inclusiva UDG. 

Ha realitzat pràctiques a l’aula de primària. 

o Marta Pujolàs, Grau en educació social Universitat de Vic. 

o Judit Fullana. Master atenció a la diversitat. UDG 

o Anna Planella. Fisioterapeuta 

o Joan López. Fisioterapeuta 

 

 

PROJECTES 

 CONNECTA’M 

L’AMIPA, en col·laboració amb l’escola va decidir, ara fa un any, tirar endavant un projecte, 

la Campanya connecta’m.  Aquesta, neix amb l’objectiu de facilitar el treball que realitzem a 

l’escola amb alguns dels seus alumnes. Alguns d’ells presenten alteracions motrius o trastorn de 

l’espectre autista, que els hi dificulta poder relacionar-se amb el seu entorn, comunicar-se amb 

els altres i accedir als aprenentatges. Per això, el nostre interès es centra en suprimir barreres en 

el seu aprenentatge, dotant l’escola de suports digitals i perifèrics (tàblets, teclats adaptats, 

polsadors, ratolins...) que els ajudin, tant a poder accedir als aprenentatges com a comunicar-se 

amb el seu entorn i ser més autònoms.  

Durant aquest temps, diferents entitats i empreses de la comarca han volgut col·laborar en 

aquesta campanya. Gràcies a elles, hem recollit 2800 € aproximadament, que ens permeten 

acostar-nos a l’objectiu que ens havíem proposat.  

Les entitats que han col·laborat són: Gimnàs l’Espai, B-Creck, Centre d’Iniciatives 

Turístiques, UE Olot, Prisma, Restaurant Ca l’Enric i Olot TV. 
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De moment, el material que s’ha adquirit ha estat: 

- Una tàblet Android. 

- Una tàblet IOS 

- 2 polsadors 

- 2 adaptadors de ratolí 

- 2 big-macs 

- 1 auriculars inhalàmbrics 

- 1 adaptador USB 

 

 

 

 TREBALL PER PROJECTES A PRIMÀRIA 

A l’aula de primària aquest curs 15-16 es va decidir treballar per projectes. El motiu principal 

era augmentar la motivació dels alumnes davant els aprenentatges i que aquests els fossin més 

significatius. També trencar l’estructura d’horari-matèria de la jornada escolar, per tal de poder 

donar més continuïtat a les tasques i als seus interessos. Cada trimestre s’ha fet un projecte. A 

l’acabar el primer trimestre i fer l’avaluació, l’equip de primària es va adonar dels inconvenients: 

manca d’espais i professionals per treballar amb subgrups, manca d’idees aportades pels 

alumnes, manca d’estructura previsible de la jornada escolar. 

Es va decidir enfocar el segon trimestre també amb un fil conductor, un conte, enfocat més 

com a CENTRE D’INTERÈS que com a projecte. Un centre d’interès que duraria tot el trimestre i 

que donaria contingut a les àrees de matemàtiques, llengua i medi. El segon i tercer trimestre 

s’ha estat treballant partint d’una estructura horari-matèria, que s’ha anat modificant segons les 

necessitats. 

A final de curs, es valora molt positivament haver treballat amb un centre d’interès que ha 

estat comú a les àrees de llengua, matemàtiques i medi. No s’ha trencat amb l’estructura 

d’horari-matèria (però l’hem fet més flexible) i sí s’ha aconseguit augmentar la motivació dels 

alumnes i fer més significatius els seus aprenentatges. 
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INCONVENIENTS: 

 El mestre no pot programar les activitats a llarg termini, ja que es parteix de la curiositat 

i interessos que es desperten en els alumnes a partir del que es va fent cada dia. Això 

suposa una preparació d’activitats constant per part dels docents.  

 No tenir un projector/pantalla digital a dins l’aula per poder accedir de forma ràpida a la 

informació, i no haver de dependre de l’aula d’informàtica. 

 No disposar d’espais per poder separar-nos en grups petits per treballar. 

 

 ANNEXES 

 
 

1. Memòria programa Pont 

\\192.168.1.100\o\CURS 15-16\MEMORIA CURS\memòria PROGRAMA PONT 2015-
2016.docx 
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