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L’Escola Joan XXIII atén a infants i joves de la comarca de la Garrotxa. Ofereix a més, serveis d’assessorament i formació 
a altres escoles.
Està format per 3 serveis:

Escola CEE Joan XXIII

Atén a infants i joves de 3 a 21 anys 
en els cursos
d’infantil, primària, secundaria, ESO 
i PONT (o programa pre-laboral).

Escola

És un servei de suport a les escoles 
ordinàries i d’educació especial,
famílies i professionals. Ofereix 
programes específics de TEA/TC, 
assessorament, formació i
banc de recursos.

Centre de referència

Des del curs 2017-18 s’imparteix un 
ensenyament professional d’Auxiliar 
en vendes i atenció al públic de 4 
anys de durada. Dirigit a joves de 16 
a 20 anys amb necessitats educati-
ves especials

Itinerari formatiu específic (IFE)

26
PROFESSIONALS

15 Mestres / Psicopedagogs

3 Especialistes

6 Educadors / TIS

83
ALUMNES

60 Escola

23 Ife

Equip

Accions de millora 

Presentació

“La discapacitat és la 
nostra incapacitat per 
entendre que tots tenim 
capacitats diferents.”



Els cursos de l’escola s’organitzen en cotutories, 
és a dir, dos o més mestres comparteixen la tutoria de 
la classe.
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Escola CEE Joan XXIII

Centre d’educació especial Joan XXIII

Direcció
Jordi Sunyol

Sots-direcció
Nuria Triola

Objectius 

• Actualitzar els documents de centre (PEC, PLC, PDC, NOFC)
• Consolidar el protocol d’avaluació.
• Experimentar pràctiques basades en l’evidència.
• Implementar  PSI de cada alumne en relació al PRAV
• Millorar la participació de les famílies en el procés de creixement dels seus fills
• Establir aliances per caminar cap a l’escola inclusiva
• Realitzar accions cap al CEEPSIR
• Millorar els procediments de les compartides
• Adaptar l’avaluació al nou decret

• Actualitzar els documents de centre 
(PEC, PLC, PDC, NOFC)
• Consolidar el protocol d’avaluació.
• Experimentar pràctiques basades en 
l’evidència.
• Establir aliances per caminar cap a 
l’escola inclusiva
• Realitzar accions cap al CEEPSIR
• Millorar els procediments de les com-
partides
• Adaptar l’avaluació al nou decret

• Elaborar una proposta de CEEP-
SIR EAP- SSEO
• Definir quines accions de pràcti-
ques basades en l’evidència durem 
a terme
• Elaboració d’una proposta de PdC
• Elaboració d’una proposta de PLC
• Elaboració d’una  proposta de 
NOFC
• Elaboració d’una proposta de PEC

• Suport conductual positiu al nostre cen-
tre
• Elaboració d’un llistat de beneficis que 
poden accedir les famílies
• Elaborar una llista de contactes i en-
titats amb qui ens coordinem. Posterior 
valoració d’aquestes proposta de model 
en relació al decret  d’avaluació
• Acordar criteris de treball amb EAP so-
bre les compartides.
• Realitzar una formació de l’equip de 
SSEO en assessorament
• Realitzar una formació en famílies pels 
professionals
• Iniciar un nou grup de pares i mares

Accions de millora 
Acomplides Aturades per Covid No inicidades

Secretària
Vanessa Perpiñan
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Consell escolar    1 Director

Escola CEE Joan XXIII

   1 representant de l’AMPA
   3 representants de mares i pares
   1 representant del PAE
   4 mestres
   3 representants del titular

Informàtica: 
S’han elaborat els fulls d’ocupació de l’aula d’informàtica.
La comissió no s’ha trobat per un tema de gestió horària. S’han prioritzat altres temes més importants. Els problemes que 
han anat sorgint s’han anat solucionant diàriament.

Comissions de treball 

Hipoteràpia / Equitació / Equitació terapèutica / TAA gossos: 
TAA gossos: Durant el curs 19-20 s’han fet disset sessions amb la Rosó i dos nens de primària. 
TAA cavalls: Durant el curs hem realit-
zat 14 sessions amb quatre alumnes de 
primària. Amb els alumnes d’ESO s’han 
realitzat 7 sessions amb 4 alumnes. Amb 
els alumnes de PONT es van realitzar 
4 sessions. TAA cavalls: Durant el curs 
s’han realitzat 11 sessions de treball amb 
els nens amb patologia més motòrica.

Transformació de centres: Té com a objectiu principal fer  reflexionar i avaluar als membres del claustre sobre les 
pròpies pràctiques educatives que duem a terme, identificant-ne les fortaleses i les debilitats i establint propostes de millora 
seguint 10 mòduls de continguts que des de DINCAT i a través d’uns assessors se’ns faciliten. La comissió està formada per:
- Un equip de referents del projecte, integrat pel director del centre i un mestre que exerceix com a coordinador.
- Un equip de lideratge i coordinació de centre, integrat pels dos membres de l’equip de lideratge més 5 membres del 
claustre i dos representants de les famílies.

AMIPA:  Aquest curs ha tingut una participació de 10 pares. El nombre de famílies que col·labora econòmicament amb 
l’AMIPA és de 36 de les 60 famílies que actualment hi ha a l’escola. S’han realitzat diverses activitats que donen peu a que 
les famílies es trobin i puguin col·laborar: Venta de loteria de nadal i Berenar de Nadal.
Hem participat en la comissió d’AMiPAs del consell escolar municipal.
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Escola CEEJoan XXIII

•  Aquest curs hi ha hagut 5 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.

Degut a la situació de pandèmia, aquest curs no s’han pogut realitzar les colònies ni les sortides que estaven previstes a 
partir del mes de març.

• Aquest curs, l’escola es va tancar el 13 de març a causa de la situació excepcional del país degut al Covid-19.
• Es va realitzar el seguiment dels alumnes on-line, i cada etapa es va organitzar de diferents maneres per poder atendre les 
necessitats dels alumnes.
• Es va passar una enquesta a les famílies sobre les necessitats de connectivitat i d’ordinadors que necessitaven.
• També es va passar una enquesta a les famílies per saber el grau de satisfacció que tenien sobre el seguiment que s’estava 
fent als seus fills durant el confinament.

Durant aquest curs, les visites de l’EAP han estat mensuals

Aquest curs, tot i que teníem demandes de pràctiques, al final no s’han dut a terme degut a la situació del COVID.

Transport escolar

Sortides i excursions

Covid-19

EAP

Pràctiques
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Escola CEE Joan XXIII

Professionals 

Ife

És l’itinerari formatiu específic en auxiliar de vendes i atenció al públic

S’encarreguen d’impartir els mòduls 
professionals comuns, aquells que 
treballen la transició a la vida adulta, 
on es posen en pràctica les compe-
tències socials i personals.
Exerceixen també la funció de tutor, 
així doncs, fan un seguiment i un 
acompanyament més individualitzat 
a cada alumne tenint en compte tot 
el que engloba la persona.
duen a terme també el primer con-
tacte amb les famílies realitzant una 
entrevista psicosocial.

S’encarreguen d’impartir el smòduls 
professionals específics, que són 
els que treballen especificament la 
professió.
Són els encarregats de mantenir un 
contacte amb les empreses i enti-
tats.
Duen a terme també la funció de 
tutors.

Exerceixen el rol de figura de su-
port dins les classes.
Realitzen les propostes dels plans 
de treball individualitzats.

Psicopedagog/a: Tècnic/a professional TIS

Pla de treball del TIS 
Es treballa amb el document de les 8 dimensions de Shalock, una eina que ens sereix per treballar les següents àrees:
1Benestar emocional 2Relacions interpersonals 3Benestar material 4Desenvolupament personal

5Benestar físic 6Autodeterminació 7Inclusió social 8Drets

Espais i recursos 
Aquest curs s’ha continuat duent a terme a l’edifici cèntric d’Olot Can Monsà, on disposem de diferents espais:.

Aules - classe Aula d’ordinadors Magatzem Aules - classe
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Escola CEE Joan XXIII

Relació amb el centre educatiu i l’entorn 
Equip docent
Es reuneix cada setmana durant tot 
l’any. Si cal, es fan reunions amb 
les famílies

Alumnat
Es reuneix cada setmana durant 
tot l’any. Si cal, es fan reunions 
amb les famílies

Càrrecs:
Mòdul professional de tutoria

Cuina:
Mòdul professional de Vida Saludable i cura d’un mateix/a.

CDA (Centre de distribució d’aliments):
Mòdul professional d’Iniciació a l’Activitat Laboral:

Creu Roja:
Mòdul professional d’Iniciació a l’Activitat Laboral:

Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa:
Mòdul professional d’Iniciació a l’Activitat Laboral

Escola Pia:
Mòdul professional Vida Saludable i cura d’un mateix

Team Buiding:
Mòdul professional de Tutoria

Teatre:
Mòdul professional de Comunicació i relacions interpersonals. 
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Escola CEE Joan XXIII

Anem de ruta
Mòdul professional de Vida Saludable i cura d’un mateix/a:

Celebració Inclusiva
Mòdul professional de Viure en entorns propers, Activitat Laboral i Activitats 
comunitàries.

Difonem
Mòdul professional de Tècniques bàsiques de marxandatge, atenció al client 
i treballs de reprografia

Solidari Sac
Mòdul professional d’Iniciació a l’Activitat Laboral i Preparació de comandes 
i venda de productes.

Habilitats socials
Mòdul professional d’Activitats Comunitàries i d’Atenció al client

Recursos educatius de l’IME
Tots els cursos de l’IFE han pogut gaudit de xerrades, tallers i/o sortides que 
ofereix l’IME

Estada a la bugaderia del Geriàtric Montsacopa
Mòdul professional de Viure en entorns propers.
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Escola CEE Joan XXIII

Famílies: acollida, seguiment 
Totes aquelles famílies interessades en portar els/les seus/ves fills/es a l’IFE, pri-
mer de tot se’ls ofereix una visita prèvia a la preinscripció perquè coneguin l’espai 
on està ubicat l’IFE, en què consisteix la formació (com funcionem com equip, els 
professionals que som, els projectes que hem anat realitzant, poden interactuar 
amb alumnes de l’IFE i que els expliquin la seva experiència, etc.). Aquest primer 
contacte es realitza per part del director del centre.

Durant el moment de la preinscripció i matrícula s’ofereix l’acompanyament que es 
creu més adequat segons les necessitats de cada família. 

Per altra banda, a l’inici de curs es convoca una reunió informativa on hi assisteixen 
els alumnes de tots els cursos i els pares/mares/tutors/es legals dels alumnes que 
comencen el primer curs. 

Finalment, i per conèixer més les famílies dels alumnes que comencen el primer 
curs, es fan unes reunions durant el primer trimestre

Acollida

Seguiment

Durant tot el curs es fa seguiment 
amb totes les famílies de l’alumnat 
que tenim a l’IFE. Tot i així, per a cada 
família es valora la manera més ade-
quada de tenir-hi contacte. En molts 
casos, aquest seguiment també es 
fa via telefònica per ser més pràctics 
i facilitar a les famílies el seguiment.

Composició del grup classe: edat, procedència, necessitats de suport

Primer: 11 alumnes Segón: 5 alumnes Tercer: 7 alumnes

Planificació, seguiment i avaluació del desenvolupament dels mòduls professionals

En tots els mòduls professionals treballem amb unes fitxes de programació, fitxes d’activitats i documents per les avalua-
cions. En cada mòdul professional es recull en la fitxa de programació totes les activitats realitzades. Cada fitxa d’activitat 
descriu el projecte que es durà a terme, la seva durada, els resultats d’aprenentatge que s’assoleixen, els continguts que es 
treballen i els criteris d’avaluació que s’avaluen. 
Per tal que aquesta informació quedi recollida i informatitzada, es penja a una carpeta compartida creada pel Departament 
d’Ensenyament i compartida amb ells i tots els professionals dels IFE’s de Catalunya
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Escola CEE Joan XXIII

Valoració general del curs

Hem estat capaços de mantenir els projectes i activitats que vam considerar beneficiosos per l’IFE (realitzar tasques 
per empreses de la comarca, compartir un projecte amb l’Escola Pia, col·laborar amb Roba Amiga, crear una obre de teatre, 
incorporar la metodologia I+D).

Respecte la cohesió entre tot l’alumnat de l’IFE, queda molt de camí per recórrer, i ens tornem a proposar el mateix objec-
tiu per el curs que ve. Per generar cohesió entre l’alumnat establirem activitats conjuntes i projectes transversals compartits 
entre diferents cursos

Per l’equip de professionals també ha estat un any de reptes perquè la plantilla ha crescut de quatre professionals a nou 
professionals, amb dues baixes de maternitat.

Al final del segon trimestre i tot el tercer (a partir del 13 de març) s’han vist condicionats pel tancament de centres edu-
catius en motiu de la pandèmia del coronavirus. El curs escolar ha seguit amb diferents metodologies.
En primer lloc, classes telemàtiques diàries, corresponents a cada mòdul formatiu. 
S’han seguit les orientacions del Departament d’Ensenyament, programant noves activitats amb l’objectiu de contribuir al 
desenvolupament de l’autonomia personal. 
S’han fet variacions de la programació per tal de que el contingut dels mòduls s’adaptés a la realitat de l’alumnat. 
S’ha fet un seguiment molt acurat de cada alumne i de cada família (tutories individuals i contacte constant a través de mis-
satges, correus electrònics, trucades i videotrucades), per poder acompanyar cada cas de la manera més global possible. 
Hem treballat de manera coordinada tot l’equip de professionals de l’IFE, i alhora amb la xarxa de professionals de la comar-
ca (institució, altres recursos educatius, sector social i salut). 
Finalment, s’ha posat èmfasi especial en les tutories grupals, amb l’objectiu de vetllar per mantenir els grups-classe units i 
facilitar el transcurs del trimestre acadèmic a distància. 

Per el curs vinent ens proposem els següents nous reptes:
Millorar la gestió del temps i la organització interna. 
Augmentar el creixement i coneixements de l’equip de professionals. 
Avaluar l’eficàcia dels plans de treball que estem utilitzant. 
Avaluar el projecte d’IFE a través d’accions que ens permetin saber el grau de satisfacció de les famílies i l’alumnat. 
Aprofundir en el coneixement del currículum per millorar les programacions del mòduls
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Membres
Vanesa Perpiñan (coordinadora) / Anna Rodríguez / Jordi Sunyol

Comissió biblioteca
Sandra Villa / Júlia Sanjuan

Centre de referència Joan XXIII

S’han creat els formularis vinculats a la web d’inscripció 
dels cursos ofertats amb el reconeixement del Departament 
d’Educació.

1
Aquest curs estava previst donar un impuls intern de 
la biblioteca: recomanacions, guies específiques... 
aquest aspecte queda pendent pel curs vinent. Tot i 
així, es van realitzar les tasques de catalogació mit-
jançant l’Epérgam, forratge i etiquetatge de tots els lli-
bres de matemàtiques. 
S’ha iniciat el mateix procés amb els llibres de llengua 
catalana. 
També s’ha registrat tots els llibres nous i/o cedits que 
han arribat al centre.  
S’ha rebut una donació de llibres dels Serveis Educa-
tius de Banyoles.

Objectius marcats

En relació als Cursos ofertats: 
-Com abordar les dificultats de regulació de comportament a 
l’aula. Estratègies d’intervenció (15h presencial).
-Principals estratègies educatives per a alumnes amb TEA 
(15h semipresencial). No es realitza per manca de persones 
inscrites.
-Recursos tecnològics com a facilitadors dels aprenentatges 
(10h taller). Anul·lat per la pandèmia.

Ens fan una demanda de formació des de Fundació Estany, 
dirigida al monitoratge de casal d’estiu del Pla de l’Estany  
“lleure i inclusió”.  No s’ha pogut realitzar per la pandèmia. 
Tampoc s’ha pogut realitzar la formació presencial proposada 
a la FES.

S’ha acordat la catalogació i registre dels recursos TIC 
i inventari de 5 segons.

2

3

4

5

S’ha mantingut el blog actiu

6

Servei de suport escola ordinària
Vanesa Perpiñan, Núria Triola, Jordi Vilar, Judith Rabat, Ester Plana, Teresa Pijuan
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S’ha anat ampliant la base de dades per a oferir recursos i in-
formació, tant a famílies, com a escoles, com a associacions. 
Es valora positivament l’ús del mailchimp .

Aquest curs escolar s’ha continuat oferint  a les escoles de la 
comarca el taller “Enfilant botons”.  L’objectiu principal del 
taller ha sigut reflexionar, sensibilitzar, entendre i acceptar les  
diferències entre uns i altres. El taller s’ha dirigit a alumnat de 
cicle mitjà i l’hem dut a terme en 13 grups de la comarca.

S’han dut a terme les demandes  d’adaptació de material que 
han anat sorgint. La majoria d’aquestes demandes han estat 
cançons en relació a demandes externes

S’havia iniciat una col·laboració d’assessorament, sensibi-
litatzació al claustre, acompanyament i orientacions d’un 
projecte sobre la intervenció educativa per a la millora de 
l’atenció de la diversitat i la inclusió de l’alumnat amb TEA i al-
tes capacitats amb l’escola Cor de Maria, però que va quedar 
aturat per la pandèmia.

8

S’ha ofert una nova activitat formativa als centre de 
la comarca. (DIS)CAPACITAT: “Què és l’escola Joan 
XXIII?”.  S’ha pogut transmetre què és i què es fa a l’es-
cola, trencar estigmes, aproximar als alumnes a la dis-
capacitat, reflexionar sobre els drets i deures de les per-
sones, han pogut manipular i experimentar amb material 
adaptat... El taller s’ha dirigit a alumnat de cicle superior 
i s’ha dut a terme a 4 grups de la comarca.

S’ha participat i col·laborat amb les jornades  “REMOU-
RE PER INCLOURE. L’escola inclusiva és un repte. T’hi 
apuntes?” organitzades per XAPEICAT.

S’ha iniciat un treball conjunt amb l’EAP per ampliar 
l’oferta de programes de suport a la inclusió en entorns 
ordinaris.

10

11

12

13
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Escola CEE Joan XXIII

Programa Pont

1 d’una escola concertada externa

6 provenen de l’ESO del propi centre

12 provenen  el programa pont de l’any passat
Membres
3 mestres cotutores 
2 educadores

Suport
L’aula 5 segons
1 fisioterapeuta
1 logopeda
1 psicòloga

Organització 
Alumnat 

19 alumnes

Al llarg del curs escolar s’han realitzat diferents 
tallers: 

- Tallers en el propi centre: restauració, secretaria i 
reciclatge. 

- Tallers al centre a demanda d’empreses exteriors:

■ Plegar cartes i ensobrar. Empresa SGS.
■ Confeti per batalla de les flors: CIT.
■ Classificació cargols: TAVIL.
■ Arranjaments a joguines i empaquetar: Joguina 
amiga.

Tallers

Aquest curs s’ha finalitzat el programa “Empleo personaliza-
do” amb un dels alumnes de l’aula. El programa està sub-
vencionat per la Unió Europea.Consisteix en trobar una feina 
personalitzada per a aquelles persones amb diversitat funcio-
nal i amb grans necessitats de suport. Fases del programa:

■ Exploració i descobriment del talent personal. 
■ Planificació de la recerca de feina a partir de l’exploració 
prèvia.
■ Negociació personalitzada.
■ Recolzament a la persona amb diversitat funcional i a 
l’empresa per mantenir el lloc de treball.
■ L’objectiu final és aconseguir una feina personalitzada 
segons els interessos i habilitats de la persona i a les neces-
sitats de l’empresa.  
■ L’alumne que ha desenvolupat el programa ha aconseguit 
unes pràctiques i una possible contractació a l’Institut Muni-
cipal de Cultura d’Olot. No obstant, a causa del covid-19 i la 
suspensió de totes les activitats escolars i laborals el procés 
s’ha vist aturat.

Programa “Empleo personalizado”
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Aquest curs continuem amb el projecte d’emprenedoria “TELA-TELA”. A més de treballar tots els aspectes curriculars 
i laborals també es treballa: la creació, el disseny, el màrqueting, etc. 

■ En aquest projecte molts del productes que es fan es basen en  l’upcycling,  o supra-reciclatje, aprofitant materials 
reciclables per a crear productes per mitjà de la creativitat que tenen un altre valor del que tenia el material original.

■ Durant aquest curs s’han realitzat aquestes comandes:
-75 bosses per paneres de Nadal  per Animàlia. Encàrrec provinent de la col·laboració entre l’àrea d’adults de la 
nostra entitat i l’escola
-60 bosses per la Marató de TV3 a Olot. Demanda feta per INTEGRA.
-200 clauers per la jornada “remoure per incloure”. Comanda realitzada per XAPEICAT
-500 bosses de l’Escola Pia Sant Antoni de Barcelona. 
-100 bosses per la gent gran del poble. Comanda realitzada per l’Ajuntament d’Argelaguer.
-20 bosses de medicació. Comanda feta per la residència Vora-riu. Comanda feta per la residència Vora-riu.
-S’han realitzat treballs de producció pròpia que s’han venut en diferents espais: botiga a mà- taller de paper, mercat 
de Nadal a l’escola Joan XXIII…
-Encàrrecs particulars de regals

■ En aquest moment disposem de:
-3 màquines planes industrials.
-2 màquines planes domèstiques (amb la possibilitat d’adaptar-les amb un polsador).
-2 màquines overlook industrials.
-1 màquina de planxar vinils. 
-3 màquines, una plana domèstica, una plana industrial i una overlook han estat donacions de particulars.

Projecte “Tela-Tela”

S’han realitzat pràctiques a les empreses:
■ Equillet.  ■ Indumentària per l’espectacle.  ■ Institut Municipal de Cultura.  ■ Biblioteca Marià Vayreda. 
■ Institut Municipal de Cultura.  ■ Fruiteria Ca l’Helena.  ■ Botiga paper a mà-INTEGRA.

Fa 15 cursos que es porta a terme el programa, 14 que s’han iniciat les pràctiques a empreses de la zona. 
Durant aquests cursos, s’ha atès un total de 95 alumnes dels quals  han finalitzat l’escolarització 76 i s’han derivat a 
diferents situacions, la majoria inclusives. 
Hi ha 25 empreses que han decidit contractar alumnat del programa PONT. S’han dut a terme 50 contractacions al 
llarg d’aquests 15 cursos d’inici de pràctiques en empresa

Pràctiques



Les Fonts s/n,Apt. 107
17800 Olot

T: 972 26 23 90
F: 972 26 62 72

b7004441@xtec.cat


