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1.- PRESENTACIÓ 

 
Escola: alumnes amb diversitat funcional. Alguns en escolaritat compartida amb escoles 
ordinàries. 
AIS. Aula Integral de Suport: Alumnes amb necessitats especifiques  
derivades de trastorns de conducta. Tots ells en escolaritat compartida amb escoles ordinàries. 
CEEPSIR. Centre d’educació especial proveïdor de serveis i recursos a les escoles ordinàries. 
 
Els alumnes atesos: 
Escola: 50  
AIS: 13  
CEEPSIR: 21 

 
Continuem amb la confiança plena, com el primer dia, en que el que plantegem és quelcom 
més que la unió de dues escoles sinó la creació d’una ESCOLA INCLUSIVA en tots els sentits, 
amb tot el que representa. 

 
Seguim amb la intenció de caminar endavant, millorar aprendre i mostrar que l’escola és un lloc 
en que hi tenen cabuda tots els infants. Amb el dret, per descomptat, que sigui un lloc on poder 
desenvolupar al màxim les potencialitats de cadascú. 

 
 

 Titularitat del centre. 
 

L’Escola Estimia-El Niu som un centre privat concertat. El seu titular és la Fundació Estimia 
Barcelona i aquesta manté un Concert Educatiu amb el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, que possibilita i manté el Personal Docent i part de les despeses de 
funcionament del Centre. 

 
 

 Trets d’Identitat 
 

El Centre es caracteritza per: 

Considerar als alumnes protagonistes de la seva educació, en el marc d'una escola catalana, 
laica i coeducativa.  

Entendre l’educació com un procés integral que inclou les diferents dimensions que integren la 
personalitat i posa els mitjans per potenciar-los. Dins la dimensió intel·lectual el centre pretén 
ensenyar a conèixer; dins la dimensió procedimental: ensenyar a fer; i dins la dimensió social: 
ensenyar a conviure. 

Vetllar pel respecte i l’atenció a la diversitat dels alumnes tant pel que fa a diferències 
d’aprenentatge com a diferències personals i relacionals. Aquestes diferències s’entenen des 
d’un punt de vista físic, psíquic, ideològic, cultural, econòmic, social i de nivell i ritme 
d’aprenentatge. 

Afavorir el seu arrelament al medi més proper, entès com la promoció de la relació amb l’entorn 
físic, social i cultural. 

Preparar als alumnes a una participació activa en la vida social i cultural, amb un sentit viu de 
diàleg i tolerància, donant  formació per a la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles,  
respectant  la pluralitat lingüística i cultural. 

Crear un entorn que afavoreix la convivència de diferents actituds, pensaments i ideologies, 
entès com un entorn democràtic no excloent que proporciona recursos i criteris a l’alumne per 
esdevenir un ciutadà d’avui. 



 
 
 

Potenciar activitats en grup i organitzar equips de treball per tal d’afavorir l’eficàcia en el treball 
i el sentiment de pertinença a la comunitat. 

Esdevenir un entorn  que afavoreixi la salut entesa com a l’estat de l’organisme que garanteix el 
desenvolupament físic, psíquic, afectiu i social de l’individu. 

Impulsar l’ús educatiu de la informàtica i de les noves tecnologies de la informació  afavorint la 
seva inserció en el  currículum escolar, com a eina d’aprenentatge i de connexió amb l’entorn 
sociocultural. 

Fomentar de la participació de les families en el projecte educatiu i la vida del centre,  per  
afavorir la  comunicació, comprensió i avaluació de les finalitats de l’activitat educativa. 

 

 Ubicació Geogràfica  
 
L’escola pertany al districte de Sarrià Sant Gervasi. 

 

 Matricula/grups 

 

Aquests curs els alumnes han estat distribuïts en: 

- 9 grups  a l’Escola Especial 

- 3 grups a l’AIS. Aula Integral de suport. 

- Professionals que donen suport a l’escola ordinària com a CEEPSIR. Centre d’educació 
especial proveïdor de suports i recursos. 

 

 Calendari Escolar i Horari 

 

El curs escolar 2019-2020 s’ha desenvolupat seguint el calendari establert pel Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

L’horari ha estat l’aprovat en el Consell Escolar del mes de juny de 2019: de 9:25 a 16:35.  

En aquest apartat cal esmentar que a partir del 13 de març en que es declara l’estat 
d’emergència sanitària, l’Escola sota el requeriment del Departament d’Educació es tanca de 
forma permanent fins el 8 de juny a causa de la pandèmia de Covid-19. 

Durant el període del 13 de març fins el 8 de juny l’atenció als alumnes i famílies es fa de forma 
virtual. 

Del 8 al 19 de juny l’escola sota instruccions del Departament d’Educació dissenya un pla 
d’obertura que permet atendre alumnes i famílies de forma presencial amb mesures 
excepcionals. 

 
 
2.- ALUMNAT: 63 Alumnes a l’escola i 29 al CEEPSIR. Total d’alumnes atesos: 92 ALUMNES 
 
Matricula AIS    13 Alumnes 
 

 Picachus   5 alumnes 
 Youtubers   4 alumnes 
 Pescadors   4 alumnes 

 
Matricula Escola Especial   50 Alumnes 
 

 Educació Infantil  6 Alumnes 
 Cicle Inicial 1   6 Alumnes 



 
 
 

 Cicle Inicial 2   6 Alumnes 
 Cicle Mitjà 1   6 Alumnes 
 Cicle Mitjà 2   5 Alumnes 
 Cicle Superior 1  5 Alumnes 
 Cicle Superior 2  5 Alumnes 
 ESO 1    7 Alumnes 
 ESO 2    4 Alumnes 

 
CEEPSIR    29 Alumnes 

 

a) Matricules/Atenció servei específic 

Noves matriculacions/atenció servei específic: 

Escola Estimia- El Niu: 1 alumne provinent d’una Escola Especial 

AIS: 1 alumne amb escolaritat compartida amb l’Escola Lys 

 

Baixes de matricula/atenció servei específic:   19 alumnes 

Escola Estimia- El Niu: 5 alumnes: 3 per canvi de domicili, 1 canvi d’escola especial, 1 
incorporació a l’escola ordinària. 

AIS: 2 alumnes : Retorn a temps complet a l’escola ordinària de referència 

CEEPSIR: 12 Alumnes: 3 passen a un servei intensiu i 9 deixen de rebre l’atenció per 
l’evolució favorable que han tingut. 

 

b) Comissió d’observació i avaluació dels alumnes nous. 

Amb la finalitat de tenir una presa de contacte amb l’alumne, amb l’objectiu de situar-lo en 
el grup més adient i observar les seves característiques, la comissió d’observació i 
avaluació, en el cas que hi hagi una nova matriculació i segons el perfil de l’alumne està 
constituïda per: 

 Directora. 
 Tutor/a.  
 Logopeda. 
 Fisioterapeuta. 
 Psicòleg. 
 Treballadora Social. 
 Infermera. 
 

3.- PROFESSIONALS :   

Direcció   1 Directora. 

Sotsdirecció  1 Sotsdirectora.    

Tutors/es d’aula  13 Tutors/es. 

Especialistes   2 Fisioterapeutes. 
 3 Logopedes. 

2 Psicòlegs 

    1 Treballador Social. 

    1 Infermera (Sant Joan de Déu). 

Educadors/es  11 Educadors/es. 



 
 
 

 

Monitors/es   15 Monitors menjador/esbarjo      

Personal de serveis 1 Xofer. 

 1 Manteniment. 

    2 Secretaries. 

1 Cuinera. 

  



 
 
 
 
 

AIS ESTIMIA-EL NIU: 
 

 
 

 
4.-   AIS ESTIMIA-EL NIU. AULA INTEGRAL DE SUPORT. 
 
A l’AIS de l’Escola atenem a alumnes amb problemes de salut mental associats a trastorn greu 
de la conducta que temporalment no poden seguir l’escolaritat completa en un centre ordinari. 
Enguany els alumnes han estat 13 repartits en 3 tutories sota el criteri d’edat i en algun cas del 
grau maduratiu en que es troba. 
La premissa és que tots els alumnes facin escolaritat compartida. 
La franja d’edat atesa és de 6 a 10 anys. Cicle inicial i mitjà de Primària.  
L’objectiu és donar els recursos educatius i terapèutics necessaris perquè en la mida del 
possible puguin retornar de forma completa al circuit educatiu ordinari el més aviat possible, 
així com un treball de col·laboració conjunt amb la família i tots els agents implicats en el cas: 
EAP, CSMIJ, Escola ordinària... 
Aquest ha estat el 4art curs en funcionament de l’AIS. 

 
Tots els alumnes han estat en modalitat d’escolaritat compartida amb escoles ordinàries a fi i 
efecte que puguin incorporar-se de manera definitiva un cop acabada l’etapa compartida amb 
l’AIS. 
 
Els recorreguts i resultats dels alumnes han estat diferents i diversos, i val a dir que el resultat 
global per tots ha estat positiu. 
Dels 13 alumnes d’enguany: 
9 continuaran el curs vinent a l’AIS 
2 alumnes es reincorporen a temps complet a l’escola ordinària de referència 
2 alumnes resten pendents de valoració per la possible reincorporació a la seva escola de 
referència 
 

 
Horari alumnes: 9:30h a 15:30 hores. 

 
Organització Pedagògica. 

 
La proposta d’atenció als alumnes ha estat la creació de dos grups segons criteri d’edat i nivell 
cognitiu, repartits en 3 tutories.  
En els grups es realitza: treball individual i treball de grup. Tot depenent dels nivells cognitius, 
emocionals i de conducta de cadascú. 
 

 
1. Atenció Integral: Educativa/terapèutica 

El Projecte Educatiu de Centre serà el document marc d’intervenció educativa als alumnes:  
Competències bàsiques i projectes de diversificació curricular. 



 
 
 
Si aconseguim més estabilitat emocional segur que facilitem que es pugui incidir en el continguts 
curriculars. 
Els aprenentatges instrumentals seran una via, un recurs per ajudar a desenvolupar/dissenyar un 
projecte de futur viable. 
Els aprenentatges curriculars han de tenir en compte l’etapa evolutiva de l’alumne, els interessos i 
necessitats, la seva “història” per afavorir al màxim els processos d’aprenentatge. 
 
Suport afectiu, reforç positiu, facilitar activitats d’èxit, reconduir les conductes disruptives... 
Atenció personalitzada amb el disseny de programes individualitzats que permetin als alumnes 
d’aprendre i participar en la comunitat tenint en compte les seves mancances i habilitats. 
Un dels objectius ha estat la inclusió d’aquests alumnes, en la mesura del possible, en activitats i/o 
espais de l’escola ordinària 
Necessitat d’un treball multidisciplinari (Educació, Salut Mental i Serveis Socials). 
 
 
 

2. Espais terapèutics i d’Aprenentatge 
 

L’AIS ha d’esdevenir com a espai segur, de descoberta, de coneixement, de camí cap a processos 
de vida. 
L’Espai terapèutic i d’aprenentatge serà la intervenció que es dur a  terme dins i fora de l’aula 
durant tot el temps que es troba a l’espai d’AIS.  
Els alumnes a l’aula han treballat les competències que marca el currículum de primària amb les 
adaptacions necessàries depenent de les seves possibilitats i necessitats del moment. 
 
 
Les programacions estaran dissenyades de manera que s’expliciti: 

 Justificació 
 Temporalització 
 Metodologia 
 Material 
 Competències: Objectius i indicadors d’avaluació. 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

    
  

   

 
 



 
 
 

 

 
 
 

  



 
 
 

ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL ESTIMIA-EL NIU 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 

5.  ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL ESTIMIA-EL NIU 
 
A l’Escola d’Educació Especial atenem alumnes amb necessitats educatives especials, amb 
afectacions neurològiques, sensorials, físiques i psíquiques presentades en diferents moments 
del desenvolupament.  

 

Com a escola potenciem la inclusió social dels alumnes desenvolupant un projecte de suport a 
escoles ordinàries per crear les condicions favorables per a la inclusió d'alumnat amb 
necessitats educatives especials. 

L’objectiu és afavorir el desenvolupament global i, en definitiva, millorar la qualitat de vida dels 
nostres alumnes en el seu entorn natural. 

Els alumnes són atesos per un equip multidisciplinari que facilita la resposta al procés educatiu i 
rehabilitador dels alumnes. 

 

 

 

Horari alumnes: 9.25h a 16:35 hores. 

 Distribució horària:  
- 9:25h a 13:00h. Activitats curriculars 
- 13:00h a 14:00h. Menjador. 
- 14:00h a 15:00h. Esbarjo. 
- 15:00h a 16:35h.  Activitats curriculars. 

 
ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA. 

 Àrees d’intervenció 

Àrea Psicopedagògica 

El tutor/a, amb el suport d’un educador/a, atén als alumnes en la seva globalitat. És el 
responsable del seguiment i assoliment de les competències que s’hagin programat 
individualment per cada alumne. La coordinació amb el psicòleg, l’àrea de logopèdia, de 
fisioteràpia, d’infermeria i treball social és una constant al llarg del curs. 

Àrea de psicologia: 

Es treballa des d’una mirada grupal i individual per tal de poder donar eines a l’alumne 
d’autonomia i superació personal. 
 

Àrea de logopèdia i recursos tècnics: 

El treball que es duu a terme té la finalitat de millorar les dificultats de comunicació i de relació 
amb l’entorn que tenen els alumnes. L’aplicació de sistemes alternatius de comunicació així, 
com el suport de les noves tecnologies ajuden en la consecució d’aquesta finalitat. 

Àrea de Fisioteràpia:  

Els fisioterapeutes de l’escola han dut a terme una tasca rehabilitadora, d’habilitació física i 
psicomotriu.   

Atenció Sanitària/Infermeria. 

Les funcions que desenvolupa la infermera al centre són: Assistencial, docent, administrativa i 
d’investigació. La seva tasca està orientada a la detecció i resolució de problemes de salut dels 
alumnes. 

Atenció sociofamiliar. 



 
 
 

S’ha donat resposta individualitzada a les necessitats que manifesten les famílies, 
tant a nivell emocional com a nivell de recursos econòmics i d’altres. 

 

 Escolaritat compartida 
Col·laborem amb els EAP i els claustres de professors d’escoles ordinàries, per oferir un projecte 
educatiu comú i coherent als alumnes que  comparteixen l’horari entre l’escola ordinària i la 
d’educació especial,  quan les seves necessitats educatives especials no s’adeqüen al model 
inclusiu, però poden gaudir de recursos o activitats en l’entorn de l’escola ordinària. 
Han donat també suport a les  escoles  ordinàries, amb les que alguns alumnes comparteixen 
l’escolaritat, facilitant adaptacions  dels llibres i materials de l’aula, fent observacions a l’aula i 
coordinant els objectius de tots els professionals en reunions periòdiques.  
 
La modalitat d’escolaritat compartida queda interrompuda a causa del confinament decretat pel 
Govern des del 13 de març fins a final de curs. 
Durant aquest període s’ha fet el seguiment virtual amb alumnes i centres educatius. 

 
  



 
 
 

CEEPSIR ESTIMIA-EL NIU 

 
6.  CEEPSIR. Centre d’Educació Especial proveïdor de suports i recursos 
 
 

 
 

L’escola Estimia - El Niu dona suport també als alumnes i a les escoles ordinàries on segueixen 
programes d’inclusió, amb l’objectiu d’evitar el pas  d’alguns  d’aquests alumnes a l’escola 
d’educació especial, o  per facilitar   que  alumnes de l’escola d’educació especial puguin 
incorporar-se a escola ordinària.  

La  col·laboració amb l’escola ordinària es realitza quan l’EAP que atén a  l’escola  considera que 
pot ser convenient per  facilitar que alumnes amb necessitats educatives  especials puguin seguir 
la seva escolaritat en escoles ordinàries. Aquest fa la demanda i la comissió de suport a la inclusió 
ens atorga els casos que creuen necessaris. 
 

Per assolir aquest objectiu escoltem a l’equip directiu i al claustre de professors per comprendre 
les característiques i la cultura del centre, valorem els recursos materials i humans de que es 
disposa i contribuïm a construir les estratègies de treball  més adequades per la eliminació de les 
barreres per l’aprenentatge i la participació de tot l’alumnat del centre. L’EAP supervisa el pla de 
treball i l’evolució de l’alumnat que es concreta en un protocol de suport a la inclusió i es revisa en 
reunions periòdiques. 
 
Per facilitar la participació dels alumnes a les activitats de l’aula s’han fet observacions a l’aula i 
s’ha treballat amb els tutors per comprendre i donar estratègies de millora per les conductes 
disruptives dels alumnes, vetllant  pel seu benestar i per optimitzar la relació amb els companys 
d’aula i amb tota la comunitat educativa. S’ha col·laborat també  en l’adaptació dels llibres i 
materials que fan servir els companys de classe adequant  tant  el  nivell lingüístic  com els 
continguts i seqüenciant el nivell de dificultat de les activitats segons la taxonomia de Bloom. 
 
Aquest model de col·laboració amb l’escola ordinària es recolza, principalment,  en tres aspectes: 

 Atenció directa a l’alumne, a l’aula o fora de l’aula, per potenciar el  desenvolupament de 
l’alumne. 



 
 
 

 Col·laboració amb l’escola ordinària: 

- Creant espais de reflexió  per tal d’afavorir la cultura inclusiva 

- Analitzant conjuntament les  necessitats de suport de l’alumne, els procediments educatius 
i els sistemes d’avaluació emprats 

- Optimitzant tots els recursos disponibles (agrupaments, logopèdia, fisioteràpia, 
psicopedagogia) 

- Aportant metodologia de treball multinivell i cooperatiu 

- Desenvolupant programes de consciència fonològica amb tot el grup classe, per oferir 
models preventius 

- Desenvolupant programes d’habilitats socials per treballar a l’aula i fora de l’aula 

- Col·laborant en la prevenció i extinció de conductes disruptives. 

- Adaptant els llibres i materials de treball al desenvolupament de l’alumne cognitiu i 
lingüístic de l’alumne,  per facilitar les experiències d’èxit i la participació al grup classe . 

- Orientant a la família  i informant del seu paper en aquest procés i de les   possibilitats i el 
sentit de la inclusió social  i acadèmica,  oferint els recursos de que disposa l’escola 
d’educació especial (reunions de pares per tractar temes que afecten als seus fills i no 
s’aborden a l’escola ordinària, treball de les  habilitats socials, etc.) desenvolupant 
programes de suport conductual.      

- Per valorar aquest procés es realitzen reunions de coordinació en les que participa  l’EAP, 
l’equip de  suport de l’escola, l’escola ordinària  i  la família. 

Equip psicopedagògic 
- Tutoria d’inclusió 

L’horari corresponen a la tutoria  d’inclusió  s’ha dedicat ha donar suport  a alumnes amb 
necessitats educatives especials i a col·laborar amb les escoles on segueixen un programa 
d’inclusió escolar. 

 
Per facilitar l’accés a l’aprenentatge i la participació a l’entorn escolar ordinari, s’ha col·laborat  en 
la comprensió de l’ajustament dels suports que l’alumne requereix, l’adequació de les adaptacions 
curriculars al desenvolupament cognitiu i emocional de cada alumne i les estratègies que 
afavoreixen  la participació a les activitats de l’aula. 
El treball individual amb els alumnes s’ha realitzat en sessions individuals, per valorar les 
competències i fomentar el seu desenvolupament, treballant  aspectes curriculars, emocionals i 
socials, optimitzant també, i  fent conscient a l’alumne, els aspectes on  les seves habilitats tenen 
més fortalesa. 
S’ha col·laborat també en l’elaboració del Pla Individualitzat de l’alumne i en l’aplicació 
d’estratègies metodològiques que donin estabilitat emocional i suport al desenvolupament de les 
habilitats  socials a l’aula i a l’entorn de la comunitat educativa en general.   
 
La modalitat d’atenció CEEPSIR que oferim des de l’Escola Estimia-El Niu queda interromput a 
causa del confinament decretat pel Govern des del 13 de març fins a final de curs. 
Durant aquest període s’ha fet el seguiment virtual amb alumnes i centres educatius. 

 
 
   
 
 
 
 
 
 



 
 
 

7.  VALORACIÓ DELS OBJECTIUS GENERALS DEL CURS 2019-2020 
 
 

1. PROJECTE: ESCOLA ESTIMIA-EL NIU.  
 
“Som el que fem dia a dia. De manera que l’excel·lència no és un acte, sinó un hàbit” Aristòtil. 
 
A partir del setembre del curs passat endegàvem un projecte de treball conjunt dues escoles 
que ara en conformem una , ESCOLA ESTIMIA-EL NIU. 
El repte requeria de l’esforç de tota la comunitat educativa. Continuem tenint plena confiança 
en que junts, alumnes, famílies i professionals treballem per fer-ho possible. 
La nostra determinació és treballar en Equip perquè el resultat sigui immillorable. Volem que 
les aportacions responsables de tots donin com a resultat una manera de fer que esdevingui 
cooperadora i millori l’eficàcia de l’acció educativa.  
Sota aquesta mirada és la que fem que es basi el nostre treball. Sabedors que en ocasions, 
podem trobar dificultats però la confiança i responsabilitat de tots i totes fa superar els 
entrebancs que puguin sorgir. 
 
Els objectius que treballem com a prioritaris i que conformen el nostre full de ruta dels propers 
anys: 

 Treball i valoració continuada dels espais de debat sobre qüestions tècniques 
d’intervenció (reunions d’equip: seguiment, organitzatives, de cicle...) 

 Fiançar la metodologia pròpia d’intervenció per donar resposta a les 
necessitats específiques dels nostres alumnes. 

 Espais conjunt família-Escola. Col·laboracions amb l’AFA, participació en 
activitats de l’escola/aula, Celebracions conjuntes... 

 Formació interna i externa referida a la millora de l’atenció al nostra alumnat 
 Creació d’un equip de professionals, impulsor de la transformació de centre. 

 
Aquest curs, al situació del 3er trimestre ens ha posat a prova. El seguir avançant no era gens fàcil 
però amb el suport i treball de tota la comunitat educativa d’alumnes, famílies i professionals ho 
hem fet possible! 
 
 

 
2. Revisar i fiançar processos d’intervenció de l’AIS Estimia-El Niu.  

 
Aquest curs els alumnes han estat 13, repartits en tres grups/tutoria sota el criteri d’edat i, en 
algun cas, del grau maduratiu en el que es troben. Actualment, el grup d’edats està comprés entre 
els 6 i 11 anys. Els alumnes es troben en un nivell de cicle inicial, mitjà i superior de Primària i tots 
en modalitat d’escolaritat compartida amb un centre ordinari. 

 
Aquest és el 4rt curs de funcionament de l’AIS. El servei encara està en fase d’implementació pel 
territori de Catalunya. És uns dels suports específics establerts en el Decret 150/2017, de 17 
d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, per atendre 
els alumnes amb NESE. 

 
En aquests 4 cursos hem posat en marxa el projecte i amb aquest hem pogut anar desplegant els 
processos d’intervenció. La revisió és contínua i per tant aquest curs continuarem revisant, 
valorant i fiançant els processos.  

 
Enguany hem iniciat el procés de seguiment de 7 alumnes que van acabar la seva escolaritat a 
l’AIS.  Per tant encara s’ha estat estructurant com ha de ser l’acompanyament a les escoles 
ordinàries, als alumnes i a les famílies.  

 



 
 
 
Un dels objectius prioritaris continua sent promoure la col·laboració i treball conjunt de tots els 
agents implicats (EAP, escola ordinària, CSMIJ, SS, EAIA, Centres Oberts,...) i, molt especialment, 
de les famílies. Per assolir aquest objectiu amb les famílies farem èmfasi en les fases d’ingrés a 
l’AIS, en el seguiment del procés educatiu i terapèutic del alumne i en la vinculació i retorn al 
centre ordinari. El treball conjunt de tota la xarxa dona sentit i justifica el lema del curs: JUNTS. 

 
 
 
3. “JUNTS”. Projecte d’Escola 

  
JUNTS ha estat, un curs més, l’eix principal del nostre treball en xarxa i la visió 
pedagògica de tota la comunitat educativa: els alumnes, les famílies i l’equip 
professional. 
  
Durant aquest curs, tots els professionals hem pogut compartir espais de formació i 
d'interacció comunicativa. Aquests espais han permès la creació de dinàmiques 
comunicatives que ens han cohesionat i enfortit, creant un marc de treball comú. 
Un equip compromès amb el seu projecte educatiu.  
 
Aprenem JUNTS, enfortim relacions i el sentiment de pertinença compartint 
moments que van més enllà de les aules: dinar tots junts després de cada claustre, 
acomiadar el trimestre celebrant-lo amb una festa de tot l'equip, fent pinya en les 
festivitats i participant en els comiats i canvis de personal. També hem pogut gaudir 
d'una dinàmica per treballar les emocions i el tancament de l'any. Principalment, 
l’objectiu d’aquest projecte és fomentar el sentiment de comunitat educativa, fer un 
projecte interdisciplinari de totes les àrees d'aprenentatge, potenciant, així, el 
treball en xarxa. 
  
Les famílies han participat en els espais de festivitat, en la creació d'obres 
artístiques creades per totes elles, compartint els processos escolars i educatius 
dels seus fills.  
  
Constantment, hem acompanyat als nostres alumnes potenciant les seves 
capacitats i aptituds, des del nostre coneixement, integració i experiència de 
JUNTS: per aprendre, conviure, relacionar-nos i divertir-nos. 
  
Aquest curs hem posat en marxa el nostre llibre viatger, un llibre per 
anar construint JUNTS al llarg de tot el curs. Un llibre per anar passant per 
tota la nostra escola i on cadascú pogués plasmar allò que li fes més 
il·lusió compartir amb els professionals, els alumnes i les famílies. A causa del 
confinament no ho vam poder acabar, però esperem poder continuar omplint-lo. 
Per altra banda, durant aquest curs hem fet un llibre amb el recull de les vivències, 
experiències i moments únics a  l'AIS, realitzats al llarg del curs 
passat 2018-2019. 
  
Durant el confinament, tot i la situació excepcional d'emergència, s'ha seguit amb el 
treball de JUNTS . Per Sant Jordi s'ha proposat a tot l’equip fer una activitat JUNTS 
amb el títol: "Quin llibre recomanaries per aquesta Diada de Sant Jordi?" "Per 
què?" Així, cada persona ha realitzat una aportació del seu llibre predilecte, 
construint un recull d'escrits que s'han emmarcat. Un llibre del qual tots en formem 
part. Cadascú de nosaltres ha compartit amb la resta de l'equip una lectura que li 
hagi agradat molt i la seva vivència amb aquell llibre. Tot un regal per una diada 



 
 
 
diferent i molt enriquidora “El millor llibre és el que hem escrit tots junts”.  
També hem realitzat el muntatge d’un vídeo d'agraïment per tota l'entrega i lluita 
dels professionals de la Fundació que estaven treballant de valent a la Residència 
davant de l'emergència sanitària. 
  
Un curs diferent i difícil, però el treball JUNTS ha sigut clau perquè durant el tercer 
trimestre tant les famílies, com els alumnes, com els professionals ens hem sentit 
acompanyats i units.  En un temps d'alarma, incertesa i molta excepcionalitat s'ha 
pogut comprovar com tota la comunitat educativa, amb cohesió, perseverança i 
molta voluntat , ha continuat sumant forces per poder fer un treball en xarxa.  Un 
projecte JUNTS que tots plegats hem fet camí cap al futur. 
  

  

  

 
 

FESTA JUNTS 
 
 



 
 
 

 
 
 

NADAL JUNTS 
 

 
 
 



 
 
 

 
 

DINARS JUNTS 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
4. Programació  i Metodologia de centre 

 
Continuant amb l’objectiu de crear un model de programació individual pels alumnes, segons 
l’experiència i valoració del curs passat enguany continuarem amb els dos models que disposem 
de programació emprant un o altre segons necessitats específiques i d’aprenentatge de cada 
alumne.  

 
La intenció és la revisió continua dels dos models introduint les variacions  revisant els dos models 
i introduir les variants que creiem necessàries. 
Cada setmana s’omplirà la graella de programació general d’aula on hi seran incloses les activitats 
programades. 

 
Enguany també introduïm una programació de transició a la vida adulta per aquells alumnes que 
es troben a l’Aula de la ESO1. La finalitat és ajustar els continguts i aprenentatges a l’etapa vital 
en que es troben els alumnes. 

 
Pel que fa a la metodologia, tindrem en compte els següents apartats: 
 

 Observació i escolta per a la detecció de les necessitats i recursos tant de l’alumne com de 
la família per tal d’elaborar un pla de treball que atengui i doni resposta a les individualitats 
de cada cas . 

 
 Generar espais facilitadors on els alumnes puguin sentir-se escoltats, entesos i considerats 

en la seva pròpia presa de decisions. Fomentant la participació activa d’aquests en el seu 
propi procés de desenvolupament personal i aprenentatge. 
 

 Observació i anàlisi de la dinàmica i funcionament del nucli familiar amb l’objectiu de 
comprendre l’estil de relació de cada alumne en els diferents àmbits d’intervenció (escola 
especial, escola ordinària, domicili i activitats extraescolars). 

 
 Treball i intervenció amb les famílies i cuidadors de l’alumne per tal d’afavorir i millorar la 

comunicació i relació de l’alumne amb l’altre i l’entorn. 
 

 Revisió, avaluació i consens de les intervencions de l’equip educatiu i especialistes en 
espais de construcció de casos, formació continuada i supervisió. 

 
 Treball en equip. Implicació i participació de tots els agents que envolten l’alumne 

(educadors, professors, especialistes, monitors i altres).  
 

 Coordinació i treball en xarxa amb els serveis sanitaris (CSMIJ, CDIAP, Hospitals Infantils) i 
recursos socioeducatius (Centres Cívics, Fundacions, Associacions per al lleure) per tal de 
millorar i orientar la intervenció amb l’alumne. 

 
 

5. Elaboració i revisió dels documents generals de centre:   
 
- Pla de convivència.  

Durant el curs la comissió ha treballat per l’elaboració del projecte de Convivència de 
l’Escola.  
Atesa la situació d’excepcionalitat ocasionada per la Covid-19, i les possibles actuacions 
futures que caldrà ajustar en l’àmbit del centre que en molts aspectes estan directament 
vinculats amb el Projecte de Convivència, com ara l’àmbit de la gestió de les emocions, la 
resolució positiva dels conflictes, la comunicació no violenta o la restauració del clima de 
centre, el Departament d’Educació ha comunicat als centres eduactius que s’ha acordat una 



 
 
 

ampliació del termini per elaborar i implementar el Projecte de Convivència. Per tant el 
termini de presentació s’allarga fins el 30 de juny de 2021. 
 

- PEC. Projecte Educatiu de Centre 
L’equip directiu, amb la col·laboració de l’equip docent ha revisat, modificat i elaborat el 
projecte educatiu de centre. El mes de setembre es farà la revisió i posada en comú 
definitiva amb l’equip docent per presentar-ho al Consell Escolar. 
Val a dir que el PEC, considerem que ha de ser un document obert i periòdicament 
revisable per tal d’ajustar en cada moment les possibles modificacions que es considerin 
oportunes objecte sempre de la millora en l’atenció als alumnes i les seves famílies. 
 

- NOFC. Normes d’Organització i Funcionament de Centre. 
L’equip directiu, amb la col·laboració de l’equip docent ha revisat, modificat i elaborat el 
document que descriu les Normes d’Organització Funcionament de Centre amb la suma 
dels projectes de l’Escola Estimia i l’Escola El Niu. 
El mes de setembre es farà la revisió i posada en comú definitiva amb l’equip docent per 
presentar-ho al Consell Escolar. 
Igual que el PEC, considerem que ha de ser un document obert i periòdicament revisable 
per tal d’ajustar en cada moment les possibles modificacions que es considerin oportunes 
objecte sempre de la millora en l’atenció als alumnes i les seves famílies. 
 

- PGA. Programació General Anual  
En el document de la Programació General de Centre s’hi ha fet constar la informació més 
rellevant que descriu la intervenció educativa de l’Escola. Objectius generals de curs, 
organització de grups, horaris, calendaris, activitats... 
Al llarg del curs s’ha anat duent a terme el que estava previst fins el mes de març en que la 
situació de la pandèmia va provocar que es fessin canvis significatius en el full de ruta de la 
nostra intervenció educativa. Seguint les indicacions del Departament d’Educació, Consorci 
d’Educació de Barcelona i Inspecció Educativa. 

 
 
6. Espai de Famílies. AFA. Associació de Famílies dels Alumnes 

 
Establir estratègies i recerca de recursos amb la finalitat de facilitar la participació i relació 
Família – Escola. 
 
Aquest curs la intenció era la constitució de l’AFA de l’escola i poder  definir les propostes de 
participació i activitats per i amb l’Escola. 
 
Tal com deia la presidenta de l’AFA a principi de curs un dels principals objectius es aconseguir 
la fusió/integració de les diferents famílies d’ambdues escoles, Estimia i El Niu, ja que encara 
no havien pogut fer cap iniciativa que ho afavoreixi. D’altres objectius són continuar en 
iniciatives que serveixin per a recaptar fons per a activitats dels alumnes com les colònies, 
pàdel surf i qualsevol activitat nova que es pogués proposar en un futur per a l’alumnat. 
També promoure la creació d’una eina de comunicació simultània amb totes i entre totes les 
famílies diferent del grup de WhatsApp i que segurament sigui una pàgina de faceboock per 
afavorir la comunicació, publicació de centres e informacions d’interès i tot amb el control i 
administració dels representants de l’AFA. 
 
Enguany els espais en que han participat les famílies: 
ESCOLA: 
l’AFA Estimia-El Niu 
Portes obertes de piscina 
Festa de Nadal 
Projectes concrets desenvolupats en les programacions de les diferents aules. 
Festa de fi de curs online 



 
 
 
 

AIS: 
Festa de Nadal 
Projectes concrets desenvolupats en les programacions de les aules. 
Festa de fi de curs online 
 
 

      8.- SERVEIS QUE OFEREIX L’ESCOLA 

 

 Piscina.-  

Escola E.E. 

Els alumnes apuntats a l’activitat han assistit a la piscina Sagnier del Prat de Llobregat o Club 
Natació Catalunya, depenent del grup, setmanalment.  

Enguany també hem pogut rebre la subvenció del programa “Ja nedo a l’Aigua”, del Institut 
Barcelona Esports de l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta activitat ha estat coordinada i 
supervisada pels  fisioterapeutes del Centre.  

           

  Esport 

AIS 

Els alumnes que els dimarts han assistit a l’AIS han realitzat activitat d’esport a les 
instal·lacions de Can Caralleu organitzada per l’entitat, BCN Esports.      

                                       

 Menjador 

Escola E.E  

L’equip de monitors es fa càrrec dels alumnes en aquests espai, actuant sempre de manera 
coordinada amb els especialistes i tutors i seguint les seves pautes d’actuació pel que fa a 
hàbits, higiene alimentació, autonomia, etc.  

AIS 

Un monitor juntament amb l’equip docent de l’AIS es fa càrrec dels alumnes en aquests 
espai, actuant sempre de manera coordinada essent un espai més d’aprenentatge i 
terapèutic pel que fa a hàbits, higiene alimentació, autonomia, actitud, etc.  

 
 

9.- ESPAI DE FAMILIES 
 
Hem atès les famílies a nivell individual mitjançant: 
Entrevistes periòdiques amb els tutors/es, logopedes, fisioterapeutes, psicòlegs i infermera 
amb l’objectiu de: 
 
a. Intercanviar la informació sobre el procés educatiu i assistencial de l’ infant. 
b. Fomentar la participació de les famílies en aquest procés. 
c. Informar sobre qüestions puntuals. 
 
Entrevistes amb la Treballadora Social amb l’objectiu de: 
  
a. Atendre les situacions de dubte, conflicte o assessorament que puguin plantejar. 
b. Potenciar la integració de l’Infant dins de la seva família.  
c. Assessorament referent al recursos que han estat necessaris. 



 
 
 

d. Preparació de la finalització de l’etapa escolar dels alumnes de l’escola, en cas d’edat o altre 
motiu.  (atendre els sentiments de separació, dubtes i buscar conjuntament el recurs més 
idoni). 
  
Entrevistes amb la Direcció. 
 
a. Atenció a les demandes que han anat formulant per situacions diverses.  
 

 
10.- ALTRES PROJECTES   
 

 XARXA D’ESCOLES PEL CANVI 
 
El 2017 es signa un conveni de col·laboració entre el Consorci d’Educació de Barcelona, el 
programa d’Escola Nova 21, l’ICE de la UAB, l’Associació de mestres Rosa Sensat per el 
desenvolupament de les xarxes d’aprenentatge entre centres educatius de la ciutat de Barcelona 
anomenades “xarxes pel Canvi”.  
Sumen esforços per la innovació, amb el repte que en tres anys tots els centres educatius de la 
ciutat puguin estar immersos en algun projecte de millora sostenible des del treball en xarxa. 
 
Des del projecte Xarxes per al canvi treballem per fer que ens els propers anys tots els centres 
educatius de la ciutat puguin estar immersos en algun projecte de millora sostenible des del treball 
en xarxa. 

Aquest curs hem estat convidats a participar-hi i ens hem incorporat a la Xarxa 9 del districte de 
Sarrià-Sant Gervasi. 
Les 14 escoles que hi estan adscrites, són escoles ordinàries concertades i publiques del districte. 
 
Ha d’estar format per voluntaris, per mestres que es consideren agents del canvi compromesos amb la 

transformació del centre.  

L’equip directiu ha de garantir que les propostes siguin compatibles amb la gestió del centre, siguin 

proporcionades al ritme del canvi que el conjunt del claustre - no només l’equip impulsor- és capaç 

d'assumir.  

 

Els equips impulsors del centre estan formats per docents que voluntàriament lideraran els 
processos de canvi en el propi centre. D’aquesta manera, el pes i sostenibilitat dels processos no 
dependran dels càrrecs interns ni de l’assessorament del programa. 
Els objectius d'un equip impulsor del centre són: 

 Assegurar que el centre tingui una visió del canvi ben alineada amb el marc d’escola 
avançada. 

 Transferir al centre educatiu els debats, acords, experiències i documents que es generin a 
la xarxa. 

 Garantir que l’equip directiu avala i reforça el procés de transformació, no deixant-se endur 
per les necessitats de gestió del dia a dia. 

 Impulsar les principals iniciatives estratègiques acordades en cada moment. 
 Assegurar que les accions al centre estan alineades amb la visió del canvi i l’objectiu de 

transformació, evitant que iniciatives diferents es solapin o neutralitzin. 
 Facilitar la comunicació entre els agents i ajudar a resoldre conflictes entre les iniciatives. 
 Detectar els triomfs i el èxits assolits i celebrar-los! 
 Mantenir els processos de canvi, garantir l'acompliment de les etapes i el calendari. 
 Rebre formació i compartir-la amb la resta del claustre. 
 L’equip impulsor no té una direcció jeràrquica. És un equip en el sentit ple de la paraula, 

tot i que pot haver-hi un representant  a qui recórrer per a facilitar la comunicació amb tot 



 
 
 

el centre. Aquest representant o enllaç de la xarxa és qui assistiria a les trobades de les 
xarxes territorials. 

 Haurà de mantenir una comunicació estreta amb l’equip directiu, però no de dependència. 

Cal que l’equip impulsor i l’equip directiu tinguin una visió compartida del futur desitjat, 
precisament per no anar en direccions contràries. És a dir, poden discrepar sobre la velocitat del 
canvi, sobre les formes del canvi... però no sobre la direcció o l’objectiu del canvi.  
Trobar aquest equilibri és un dels reptes importants en els processos de transformació, una 
responsabilitat compartida que cal gestionar amb seny, transparència i generositat mútua. 

 

 

 

 



 
 
 

        
 
 
 

CONSTRUÏNT ESCOLA EN EQUIP 
 
 
 
 
 

   



 
 
 

    
 
        

L’ARBRE DE L’ESCOLA 
 
 
 

 
 
 
 
  



 
 
 
 

 AMICS DE PATI 
 
Amics de pati PROJECTE compartit Col·legi Sant Marc – Escola Estimia- El Niu: “AMICS DE PATI” 
 
Objectiu del projecte. 
 
Continuar per cinquè any consecutiu el projecte compartit amb Col·legi Sant Marc. “AMICS DE 
PATI” 
Tots els alumnes d’Estimia- El Niu hi participen, realitzant trobades mensuals amb el grup 
d’alumnes de 3er d’ESO de l’escola Sant Marc. Com ja és tradició, fem una trobada de presentació 
de curs en la que s’han format grups d’alumnes d’ambdues escoles. A partir d’aquí entre tots es 
decideix quines seran les activitats durant el curs. A final de curs s’organitza una festa conjunta 
d’alumnes i famílies  ESTIMIA EL NIU – SANT MARC.  
 
Valoració: 
Hi ha hagut una bona implicació dels alumnes de Sant Marc, la interacció entre les dues escoles  
ha estat molt positiva potenciant la convivència com a valor principal. 
 
Des de l’inici de l’activitat conjunta fins el mes de març. Les trobades es van anar realitzant amb 
tota normalitat en la que alumnes d’una escola i altre van compartir jocs, activitats plàstiques i 
bones estones de convivència. 
A partir del mes de març i a causa del confinament per la pandèmia, es van interrompre les 
trobades. 
A final de curs, evidentment no s’ha pogut fer el comiat que estava previst però el grup d’alumnes 
de Sant Marc han fet un regal especial als d’Estimia-El Niu: Un vídeo molt emotiu amb el recull de 
les imatges representatives de les activitats que havien fet plegats. 
Esperem el setembre poder agrair personalment aquest regal preciós! 
 
 
 

 ESCOLES SOSTENIBLES 
 
La comissió Escoles Sostenibles del centre formada per tres persones s'ha reunit periòdicament per tal de 
concretar els objectius generals i cooperatius i traslladar-los a la resta de l'equip educatiu. Les propostes 
han estat incloses en les activitats quotidianes de les àrees, especialment aquelles relacionades amb l'àrea 
de Medi Natural i Social. Des del punt de vista pràctic s'han anat realitzant els objectius operatius però no 
s'ha pogut fer una valoració final a causa del confinament del darrer  trimestre. 
 
 

 PROJECTE CURRICULAR 
 
En l’elaboració de les programacions individuals per cada alumne i d’aula donem prioritat a: 

- La revisió de metodologia en escolarització compartida i inclusiva de l'alumnat atenent  les 
seves necessitats educatives i prioritzant, sempre que sigui possible i adequat, la màxima 
participació de l'alumnat en  entorns escolars ordinaris. 

- El treball transversal, per tal d’assolir el màxim nivell per part de tot l’alumnat, de 
l’expressió oral,  la mecànica i comprensió lectora,  l’expressió escrita, l’agilitat en el càlcul i 
la resolució de problemes de la vida quotidiana. 

- El treball amb les famílies per donar suport afavorint el control de l’entorn millorant:  la 
conducta, autonomia, comunicació, habilitats socials... 

 
 
 
 



 
 
 

 MUSICOTERAPIA 
 
La musicoteràpia és l'ús de la música i els sons com a ajuda en determinats trastorns i disfuncions 
per afavorir el benestar físic, mental i emocional.  
La musicoteràpia parteix de la idea que la música proporciona plaer, benestar, tranquil·litat i altres 
efectes emocionals agradables. A partir d'aquí, la musicoteràpia investiga i intenta descobrir 
solucions per tal de millorar la nostra salut de manera diferenciada d'altres solucions terapèutiques 
convencionals. 
 
Alguns alumnes de l’escola de Cicle Superior i ESO han participat en la elaboració d’un vídeo 
documental, “La medicina de l’ànima” a càrrec del director de cinema, Ferran Llagostera i José 
Manuel Pagan ,musicoterapeuta de l’escola, on s’exposen els beneficis de la musicoteràpia. Està 
previst de presentar-lo a diferents cadenes de TV per la seva difusió. 
 

    
 
 

 
  



 
 
 

 
11.- COORDINACIÓ AMB ALTRES SERVEIS I/O INSTITUCIONS 
 

 Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 

 Consorci d’Educació de Barcelona 

 EAP. Equip d’Assessorament psicopedagògic. 

 CSMIJ. Centre de Salut Mental Infanto – Juvenil. 

 Ortopèdies. 

 EAIA. 

 Serveis mèdics hospitalaris –Vall d’Hebron. 

 Servei mèdics hospitalaris –Sant Joan de Déu. 

 Serveis Socials de Base. 

 Serveis socials hospitalaris – Sant Joan de Déu. 

 Cotolengo del Pare Alegre. 

 Centre de Recursos ONCE. 

 Serveis Privats. 

 ONCE 
Aquest curs hem atès 5 alumnes afiliats amb supervisió de la ONCE per les dificultats 
de visió que presenten. Cicle Superior: 1 alumne. Cicle Superior: 4 alumnes. 

Un professional del Centre de Recursos ONCE, la Rosa Pujadó, ha donat 
periòdicament a l’equip de l’escola, assessorament referent a l’atenció d’aquests 
alumnes, tenint en compte el grau del dèficit visual. 

Ha supervisat aquesta tasca, a nivell tècnic, les tutores que tenien a l’Aula els 
alumnes afiliats i a nivell institucional, la Directora de l’Escola. 

 

12. TRANSPORT   

Han utilitzat el transport escolar 62 alumnes.  

Autocars CANALS, 60 alumnes 

Taxi – Rubí: 1 alumna 

Ambulància: 1 alumne 

L’autobús de la Fundació s’ha utilitzat tant per les sortides escolars al llarg del curs com per 
l’activitat de piscina dels divendres amb els alumnes de l’EE.  

 
13. FORMACIÓ DELS PROFESSIONALS 
 

- Congres CAIEV,  donat per Associació CAIEV (Centre d’Assessorament i Investigació 

d’Educació Viva), del 25 al 29 online. 

- Prevenció de riscos laborals. 
- Finalització del curs de Psicopatologia Infantil i pràctica educativa. Impartit per    l’Estefania 

Montiel.15 hores 
- Xerrada virtual sobre “La son i les persones amb TEA (Associació Aprenem). Impartit per 

l’Ana Blázquez, doctora en Psiquiatria, Hospital Clínic.  

 



 
 
 

Interna: 
 

Impartida per professionals interns als monitors de TENO: 
 
- Curs primers auxilis. Infermera de l’Escola. 
- Curs comunicació. Logopedes de l’Escola 
- Curs deglució. Logopeda de l’Escola 
- Curs estratègies d’intervenció amb els alumnes. Psicòleg de l’Escola. 
 
Impartida per professionals interns l’equip de professionals dels diferents serveis de l’escola: 
 
- Gener 2020. Infermera de l’Escola: 

Actuació davant de les crisis epilèptiques.  
Cures de botó gàstric.  
Protocol d’emergències.  
 

- Gener 2020. Infermera de l’Escola: 
Actuació davant un ennuegament. 
Primers auxilis, cures i protocol d’alèrgies. 
Protocol en cas de crisi respiratòria  
Normes higiènic sanitàries.  

 
 
Impartida per professionals externs: 
 
- Curs de Psicopatologia Infantil i pràctica educativa. Impartit per l’Estefania Montiel. 15 

hores. 
- Processos d’intervenció i supervisió de la tasca directiva a l’Equip Directiu de l’Escola. 

Míriam Atienza. Curs 2019-2020. 
- Xerrada/Taller  “Cloenda de l’any 2019, una mirada al 2020” Comunicació interpersonal i la 

gestió d’emocions. Luca Llinares i la Lidia Espelt, 18 de desembre de 16:45 a 18:45. 
 

      
 



 
 
 

 
 
  

 
 

Impartida per professionals interns als professionals del Taller: 
- Psicòleg. David Lorente. Trastorn de conducta.  
 
Impartida per professionals interns als professionals de la Fundació: 
- Logopeda. Mª Jesus Conte. Curs bàsic trastorns de la deglució i el seu tractament. 
 
Externa: 
 
- Participació en el grup de treball d’Escoles Sistèmiques de l’ICE de la UAB. Una trobada 

mensual d’octubre a juny. De 9:00 a 11:00. 
- Participació en el Seminari d’Escoles d’Educació Especial del CRP de Sarrià. Una trobada 

mensual d’octubre a maig, de 9:30 a 12:00. 
 



 
 
 

 
 
 

- EMOCIONATUR 2019-2020. Eines d’Educació Emocional aplicades a l’aula. Caixa Fòrum 
Barcelona, 28 de gener de 2020. 

 
- Assistència a les següents conferències online del Canal de Youtube de MES, Associació 

Moviment Educatiu Sistèmic 
  “Liderazgo y dirección, inspirandonos hacia una nueva cultura organitzacional”. 

Jordi Vilaseca. Dilluns 11 de maig a las 18.00h. 
 “Pensament multidimensional al servei de l’educació”. Carles Parellada. Dilluns 22 

de maig a les 18:00. 
 “Famílies Modernes. No convencionals, els nous models de família”. Joan Corbalan.  

Dilluns 1 de juny a les 18:00. 
 “El desconfinament i l’Escola, la necessitat de rituals de tancament i agraïment”. 

Jordi Vilaseca. Juny 2020 
 

Impartir formació a altres Institucions i grups de treball establerts, fomentant la 
cooperació entre centres i serveis diferents. 
 
- Presentació del CEEPSIR Estimia- El Niu a l’escola La Salle Bonanova. 
- Presentació dels serveis d’atenció a alumnes amb trastorn de conducta a les direccions dels 

Equips d’Assessorament psicopedagògic de la ciutat de Barcelona, EAP. Consorci d’Educació 
de Barcelona. 
      

 
14. CONVENIS COL·LABORACIÓ – PRÀCTIQUES i Voluntariat 
 
 PRACTIQUES: 

 CEIR Cicle formatiu Mediació Comunicativa. 

 Associació Acció social DISCAN. 

 Rotatori Social 6è curs de Medecina 

 Salvador Seguí: Mediació Comunicativa. 

 Lopez Vicuña: Mòdul d’Atenció a les persones en situació de dependència. 

 Formapractic.S.L : Mòdul d’Atenció sociosanitària a persones dependents.  



 
 
 
 Escola ISAEP: Pràctiques de musicoteràpia. 

 Escola sagrat Cor de Sarrià. Atenció a persones en situació de dependència.  

 

VOLUNTARIAT: 

 Escola Salesians 

 
 
15. ENTITATS QUE HAN COL·LABORAT AL LLARG D’AQUEST CURS AMB L’ESCOLA. 

 

DISCAN : Teràpia amb gossos: l’Associació d’Acció Social DISCAN, ha dut a terme a 
l’escola les pràctiques de teràpia del Curs d’Intervenció Assistida amb gossos. Els alumnes 
han pogut gaudir, per grups de sessions amb els gossos durant el segon i tercer trimestre de 
curs. 

Associació El Somni dels Nens: Sessions de musicoteràpia amb el  Jose Manuel Pagán, 
donació de material escolar i d’higiene i salut (Covid) 

AIS. Associació a la Infància sense recursos:  Activitat de Nadal amb la confecció i 
regal de calendaris d’Advent per tots els alumnes.  

Col·legi Sant Ignasi.  Alumnes de voluntariat per a sortides durant el mes de desembre. 
Programa “Joves pels altres”.  
 
Ministerio de Asuntos Sociales 
 
Fundación ONCE 
 
Ajuntament de Barcelona 

A totes aquestes entitats i persones el nostre més sincer agraïment! 
 
 
16. REVISIÓ I ELABORACIÓ DE DOCUMENT BÀSICS 
 

 NOFC 
Queda pendent la revisió per part de tot l’equip de la última versió i presentació al Consell 
Escolar. 

 
 PEC 

Queda pendent la revisió per part de tot l’equip de la última versió i presentació al Consell 
Escolar. 

 
 

 Pla de convivència 
Durant el curs la Comissió creada a tal efecte, ha seguit treballant en l’elaboració del 
document. La previsió era tenir-ho acabat per poder presentar-ho a la Inspecció educativa 
el mes de març de 2020. A causa de l’aparició de la pandèmia en aquest últim trimestre de 
curs, el Consorci ha decidit de allargar el termini de presentació fins el setembre de 2021.   

 
 
17. MILLORES D’INFRAESTRUCTURA I SERVEIS 
 

Obres d’adequació dels espais d’escola i pati.     
  



 
 
 

 

 
PRIMAVERA 

ONLINE 
 

 
 

El 13 de març de 2020 el Departament d’Ensenyament seguint instruccions del Departament de 
Salut i com a mesura excepcional per contenir el coronavirus, pren la decisió de tancar tots els 
centres educatius del país i, per tant, queden suspeses les classes en horari lectiu. Aquesta 
mesura té prevista una durada inicial de 14 dies, fins el 27 de març inclòs.  
Atès que la situació no millora, aquest tancament preventiu de les escoles del país és converteix 
en indefinit, a l’espera de l’evolució de la pandèmia. 
 
A partir d’aquest passat mes de març i amb aquesta noticia que trasbalsa la societat, a l’Escola ens 
trobem davant una situació d’excepcionalitat en que preveiem que requerirà de l’esforç de tota la 
comunitat educativa per poder seguir atenent als alumnes i famílies el millor possible, donades les 
circumstàncies. 
 
Seguint indicacions del Departament d’Ensenyament confegint un pla d’actuació que s’avingués a 
atendre les necessitats de la nova situació, tot l’equip de professionals de l’escola es volca en 
l’atenció a l’alumnat i a les seves famílies. El compromís és ferm en el sentit de poder acompanyar 
en aquest període incert i nou per a tothom el millor possible. 
 



 
 
 
La nostra tasca durant tot aquest temps ha estat encaminada a poder fer seguiment tutorial i 
emocional així com seguir en la mesura del possible oferint propostes pedagògiques, prioritzant 
l’oferta d’activitats globalitzades amb enfocament competencial , significatives i funcionals, 
pensades en relació a les necessitats i PI dels alumnes. Ajustades a la situació dels alumnes i les 
seves famílies. 
 
La nostra intervenció ha procurat en tot moment que la participació de l’alumne i la seva família 
fos possible segons possibilitats. Així hem ofert diversos canals de comunicació. Diverses 
plataformes i recursos (internet, vídeo conferències, mails, trucades telèfon...). L’objectiu ha estat 
mantenir en tot moment contacte amb l’alumnat i famílies de forma individual, o de grup/classe si 
les característiques i necessitats de l’alumnat ho permetien. 
 
Cal esmentar que des de l’escola s’ha ofert la possibilitat d’obrir canals de comunicació i seguiment 
i la família ha escollit el poder fer-ho o no. Han estat mesos en que la organització i situació de 
cada família no ha estat fàcil i per tant la prioritat ha estat que cadascú pogués tenir el que li anés 
be, respectant per sobre de tot la demanda de la família. 
 
 
  
EQUIP DOCENT. 
Gestió de plataformes de comunicació digital amb els alumnes i les seves famílies. Comissió 
informàtica. 
Reunions equip docent Escola 

 Reunió de cicle. EI i CI. 20 d’abril 2020 
 Reunió de cicle CM. 21 d’abril 2020. 
 Reunió de cicle CS 27 d’abril 2020 
 Reunió ESO 28 d’abril 2020 
 Reunió EI CI. 4 de maig 2020. 
 Reunió CM 5 de maig 2020 
 Reunió CS 11 de maig 2020 
 Reunió ESO 12 de maig 2020 
 Reunió informes EI. 18 de maig 2020 
 Reunió informes CI1. 19 de maig 2020 
 Reunió informes CI2. 21 de maig 2020 
 Reunió informes CM1. 22 de maig 2020 
 Reunió informes CM2. 25 de maig 2020 
 Reunió Informes CS1. 28 de maig 2020 
 Reunió Informes ESO1. 3 de juny 2020 
 Reunió Informes ESO2. 4 de juny 2020 
 Reunió fisioterapeutes 19 de maig 2020 
 Reunió equip 8 de juny 2020 
 Reunió equip  9 de juny 2020. Presencial. Obertura escola. 
 Reunió equip 22 de juny 2020 
 Reunió tutoria: proposta d’escolarització curs vinent alumne escola. 
 Festa fi de curs Escola  

 
Reunions equip docent AIS: 

 Reunió equip 29 d’abril 2020. 
 Reunió equip. 15 d’abril 2020 
 Reunió equip 7 de maig 2020 
 Reunió organitzativa 12 de maig 2020 
 Reunió Seguiment 13 de maig 2020 
 Reunió seguiment 20 de maig 2020 
 Reunió organitzativa. 21 de maig 2020 
 Reunió equip 22 de maig 2020 
 Reunió equip 25 de maig 2020 



 
 
 

 Reunió compartides. 26 de maig 2020 
 Reunió equip. 27 de maig 2020 
 Reunió Equip. 28 de maig 2020 
 Reunió equip 9 de juny 2020 
 Reunió equip 15 de juny 2020 
 Reunió equip 23 de juny 2020 
 Reunió equip 30 de juny 2020 
 Reunió comiat 30 de juny 2020 
 Reunió equip 6 de juliol 2020 
 Reunió equip 13 de juliol 2020 

 
Reunions Claustre: 

 Reunió equip. 2 de juny 2020 
 Reunió equip 5 de juny de 2020 
 Reunió Claustre 8 de juny  2020 
 Reunió Claustre 29 de juny 2020 

 
Reunions comissions. 

 Festa de fi de curs. Reunió: 26 de maig 2020, 3 de juny 2020, 17 de juny 2020 
 Equip Impulsor. Reunió i seguiment:  Reunió equip impulsor 23 d’abril 2020, Grup d’escoles 

“ xarxes pel canvi”. 15 de maig de 2020 Equip impulsor. Reunió escoles xarxes pel canvi, 6 
de juliol 2020. Reunió presentació de valoració al CEB de “xarxes pel canvi”  
 

 JUNTS. Reunió 30 d’abril 2020 
 

 
Reunions centres educatius 
Reunions Administració. Consorci d’Educació de Barcelona 
Reunions EAPs 
Reunions famílies 
Consultes famílies: econòmiques, salut, activitats,   
Reunions Comitè director: 8 de maig 2020, 22 de maig 2020 
Reunions gerència: 24 d’abril 2020 
Reunions equip directiu 
Reunió Contracte/tutoria. 17 de juny 2020 
Reunions de claustre. Informació i seguiment. 
Reunió Consell Escolar. 30 de juny 2020 
Reunions de cicle. Seguiment activitats i atenció a famílies i alumnes. 
Reunions d’aula. Valoració i Informes alumnes 
Realització d’un vídeo de salutació per a tots els alumnes i les famílies de l’Escola. 
Realització d’un vídeo de salutació per a tots els alumnes i les famílies de l’AIS 
Realització d’un vídeo d’agraïment al personal del SAR i Taller que han treballat amb atenció 
directa amb els residents. 
Realització d’un vídeo de celebració de Sant Jordi. Participació d’alumnes , famílies i professionals. 
Elaboració d’un vídeo tot el personal de l’Escola per alumnes i famílies. “Qui és qui?” 
Realització d’un llibre de recomanacions de lectures , recull de propostes de tot l’equip de l’escola. 
Gestió amb les Universitats i/o Entitats de personal de pràctiques d’aquest curs i previsió del 
proper. 
Festa de fi de curs online, Escola. 18 de juny de 2020 
Festa de fi de curs online, AIS. 19 de juny de 2020 
Formació online per l’equip d’AIS. Dues sessions amb Míriam Atienza. 
Gestió de contactes i reunions amb les famílies que havien visitat l’escola per confirmar la intenció 
de matriculació pel curs vinent a l’Escola. 
Elaboració, valoració i revisió dels informes dels alumnes d’AIS i Escola.  
Enviament setmanal de proposta d’activitats als alumnes 
Enviament setmanal de proposta de musicoteràpia. José Manuel Pagan. 



 
 
 
 
EQUIP DIRECTIU/COMITË DIRECTOR 

 Reunions equip directiu. Informacions diàries i reunions organitzatives mínim 2 cops per 
setmana. 

 Seguiment continuat amb gerència. 
 Reunions seguiment escola quinzenals amb gerència. 24 d’abril 2020, 8 de juny 2020, 6 de 

juliol 2020, 20 de juliol 2020 
 Reunions de comitè director quinzenals: 5 de juny 2020, 19 de juny 2020, 29 de juny 2020, 

13 de juliol 2020, 27 de juliol 2020. 
 
 
TENO 
Reunions Teno: Memòries, avaluació monitors, proposta curs 2020-2021, pressupost, compra de 
material. 
Reunions seguiment Treball Social i administració 
Reunió coordinadora Teno: proposta equip de monitors curs 2020-2021 
Reunió coordinadora Teno: proposta equip de monitors curs 2020-2021. 9 de juliol 2020 
 
 
ALUMNES 

- Realització d’informes i/o certificats per institucions 
- Realització d’informes de valoració de curs per a les famílies 
- Gestió de la subvenció de la Fundació Somni dels Nens per una alumna de l’escola d’un pla 

de bipedestació: gestió amb la Fundació, família i ortopèdia. 
- Entrega a domicili d’ortesis i pla bipedestació als alumnes que s’havien deixat el material a 

l’escola, perquè el puguin utilitzar durant el període de confinament a casa. 
- Atenció alumnes de forma presencial a l’Escola del 9 al 19 de juny 2020 
- Atenció als alumnes de forma presencial de l’AIS del 15 al 19 de juny 2020 
-  

 
MATRICULA AIS 

- Reunió alumne curs 20-21: EAP, CRETDIC, Escola ordinària i AIS. 15 de maig 2020 
- Reunió alumne curs 20-21: EAP Ciutat Vella i AIS. 18 de maig 2020 
- Reunió alumne curs 20-21: EAP Eixample i AIS 
- Reunió família alumne 20-21. 20 de maig 2020 
- Reunió família alumne 20-21. 20 de maig 2020 
- Reunió família alumne 20-21. 21 de maig 2020 

 
 
FAMILIES: 

- Seguiment de la situació de l’alumne i familiar 
- Entrega dels informes de final de curs dels alumnes. 
- Informacions varies: ajuts, Higiènic-sanitàries, pedagògiques... 
- Seguiment amb l’AFA, Associació de famílies dels alumnes. Comunicacions família. 

Informacions plans d’obertura  i informació escola 
- Mails mensuals amb actualització d’informació de la situació provocada per la pandèmia. 
- Enviament a les famílies de la oferta de Casals d’estiu de la ciutat de Barcelona. 
- Reunions amb les famílies de l’AIS per la valoració de la orientació el curs vinent. 3 de juny 

2020, 4 de juny 2020, 10 de juny 2020 
- Reunió família alumne. Proposta d’escolarització pel curs vinent. 2 de juliol 2020 
- Atenció a les famílies de forma presencial de l’Escola del  9 al 19 de juny 2020 
- Atenció a les famílies de forma presencial de l’AIS del 15 al 19 de juny 2020 
- Reunió presencial amb una família d’AIS: 22 de juliol 2020. 

 
 
 



 
 
 
GESTIÓ DE PERSONAL 

- Seguiment i gestió de contractes del personal: Fundació Estimia, TENO i pagament delegat 
del Departament d’Educació de la Generalitat  

- Baixes i altes personal 
- Gestions amb el Departament d’Educació per la possibilitat de contractació durant la Covid. 

Consultes convenis, gestoria, .... 
 

 
QÜESTIONS ADMINISTRATIVES I ORGANITATIVES 

- Gestió de targetes moneder del menjador dels alumnes. 
- Seguiment d’incidències targetes i/o beques menjador. 
- Gestió de beques menjador pel curs 2020-2021 
- Gestió i Seguiment de les quotes dels alumnes. Administració i Treball Social.  Reunió 30 

d’abril 2020 .Reunió 4 de juny 2020. Reunió 26 de juny 2020, Reunió 3 de juliol 2020, 
reunió 20 de juliol 2020 

- Reunió beques menjador curs 2020-21. Administració i Treball Social. 20 de juliol 2020 
- Gestions amb les famílies amb incidències quotes: A.B, A.J, J.N. 
- Gestió de les ajudes per al pagament de quotes. 
- Gestió del retorn d’import de colònies 2020. 
- Gestions amb les entitats on es realitzen activitats amb els alumnes: baixa del servei i 

previsió pel curs vinent 2020-2021. 
Piscines: Prat de Llobregat i Club Natació Horta 
Esport: Can Caralleu. BCN Esports . 

- Realització de certificat de desplaçament per alumnes durant el confinament 
- Respondre als diferents qüestionaris que ens ha enviat l’administració sobre diferents 

temes relacionats amb la situació derivada de la pandèmia: Situació de recursos digitals 
dels alumnes, Situació de baixes laborals del personal relacionades amb la pandèmia, 
Informació de les activitats pedagògiques que es realitzen amb els alumnes durant els 
mesos de confinament.... 

- Gestió d’accés al servidor per part d’alguns membres de l’equip docent pel treball online 
des de casa, durant el confinament. Gestió mails corporatius del personal. 

- Confegir proposta de grups d’alumnes pel curs 2020-2021 
- Seguiment i gestió de valoració, tancament i previsió pel curs vinent amb la ONCE pels 

alumnes afiliats de l’escola que reben suport. Rosa Pujadó, responsable del programa de 
l’Escola Estimia-El Niu. 

- Gestió d’actualització del RALC dels alumnes d’Escola i AIS 
- Gestió de la sol·licituds de matriculació pel curs 2020-2021 d’alumnes d’AIS. 
- Gestió dues sessions de  formació bonificada  online per l’equip AIS. 
- Gestió de la formació bonificada de setembre a desembre per AIS. Míriam Atienza i 

Estefania Montiel. 
- Gestió amb la Fundació Somni dels nens per activitat de musica pels alumnes durant el 

confinament. 
- Reunió Consorci CEE, EAP. Carme Mañà, Inspecció, Rosa Artigal, direcció CEB i Jordi 

Escoin, cap de l’Àrea d’Inclusiva.  
- Mails 
- Reunions amb administració i treball social. Seguiment de quotes, beques ajuts. 20 de juliol 

2020 
- Gestió de transport per un alumne per venir a l’escola a fer canvi de botó gàstric. 
- Gestió amb infermera per possibilitar canvi de botó gàstric a un alumne en el període 

d’obertura de l’escola al juny 
- Reunió, Gestió de personal: 22 de juny 2020. 
- Reunió gestió de personal: 5 de maig 2020 
- Gestions reducció de jornada del personal. Tutora, educadora. 
- Gestió tickets pendents del personal. 
- Entrevistes vacant educador/a, monitor/a. 15 de juliol 2020 



 
 
 

- Contacte amb transport/ambulància d’un alumne de l’escola. Curs 2020-2021. 14 de juiol 
2020 

 
SEGUIMENT I REUNIONS XARXA 

- Reunions de xarxa amb: Escoles, EAIA, EAP, CSMIJ, CRETDIC, Serveis Socials referents a 
diferents alumnes. Temes a resoldre: econòmics, d’escolarització, de derivació a altres 
serveis, etc. 
Seguiment de situacions desfavorides amb Serveis Socials i EAIA 
Seguiment i traspàs d’informació d’alumnes amb el CSMIJ de referència.  
Seguiment i propostes d’escolarització amb escoles ordinàries. 
Traspàs d’informació d’alumnes amb CRETDIC 

- Seguiment amb les escoles d’EE del districte de Sarrià de la situació a causa de la Covid. 
Intercanvi d’informació. Organització, plans d’actuació, activitats, quotes, comunicats 
famílies.... 
Reunió Seminari. Presentació xerrada Adela Resurrección. 4 de maig 2020 
 

 
TRANSPORT 

- Gestió d’organització del transport pel curs 2020-2021 
- Seguiment de la Comissió de transport del CEB. Nova proposta de gestió a les escoles. 
- Proposta de les rutes pel curs 2020-21 al servei de transport CANALS. 
- Gestió de les qüestions derivades de la situació de nova organització amb l’empresa 

CANALS. Intercanvi d’e canvi d’organització i possibilitats de viabilitat. 
- Enviament de la graella d’alumnes de transport del curs 2019-2020 al CEB. 
- Seguiment de les reunions realitzades durant el mes de juny amb la Comissió de transport 

de Barcelona amb representants de les EE. 
- Mails i trucades per aclarir dubtes i qüestions relacionades amb el tema. Anna Lascorz, 

Jordi Escoin, Jaume Miró. 
- Seguiment del tema amb gerència de la Fundació. 
- Confecció de graelles i enviament al Consorci de Rutes curs 2020-2021 – 31 de juliol 2020. 

Altes i baixes, compartides... 
- Gestió amb famílies d’alumnes per la sol·licitud d’incorporació transport pel curs vinent. 

 
CONSORCI/INSPECCIÓ 

- Seguiment, com a mínim, setmanal de l’evolució i funcionament de l’Escola durant el 
confinament. Jaume Miró, inspector de l’Escola 

- Gestió de la situació excepcional d’escolaritat compartida pel curs vinent 
- Gestió del procés de matriculació d’alumnes curs 2020-2021 
- Reunió de “Comissió territorial”. Assistents: AIS Josep Pla, EAP, equip AIS Estimia-El Niu, 

CRETDIC. 29 de maig 2020 
- Gestió de vacants i matriculació alumnes. Responsable d’Inspecció de l’Àrea d’Inclusiva del 

Consorci de Barcelona, CEB. Carme Mañà 
- Reunió d’Inspecció amb els Centres d’Educació Especial. 11 de maig de 2020 
- Reunió CEB. Escolaritats compartides. EAP CEE. 21 de maig de 2020 
- Reunió CEB/Departament Educació. Gerent, Inma Reguan. Informació obertura dels 

Centres educatius d’EE. 2 de juny 2020 
- Enviar qüestionari Departament d’Educació: Educació inclusiva. 9 de juny 2020 
- Reunió CEB Pla d’Obertura Escoles curs 2020-2021 
- Reunió CEB de CEEPSIR. 26 de juny 2020 
- Reunió Inspecció 10 de juliol 2020. 
- Reunió CEB. Pla obertura escoles. 10 de juliol 2020 
- Reunió Inspecció/Escoles Sarrià. 11 de maig 2020 

 
 
 
 



 
 
 
Projecte JUNTS 

- Reunió de preparació 
- Festa fi de curs Escola: 18 de juny 2020 
- Festa fi de curs AIS: 19 de juny 2020 

 
SEMINARI D’ESCOLES D’EDUCACIÓ ESPECIAL 

- Reunió presentació de xerrada Adela Resurrección 
- Reunió de tancament de seminari. 

 
DINCAT 

- Reunió plenari d’Escoles d’Educació Especial. Abril 2020 
- Reunió escoles 27 d’abril 2020. 
- Reunió Plenari d’Escoles. 26 de maig 2020 
- Resposta Enquesta. 19 de juny 2020 

 
EAP 

- Seguiment amb la treballadora social de l’EAP d’alguns alumnes en situació desfavorida. 
- Seguiment amb la direcció de l’EAP, Carme Gualis de la situació de la pandèmia i la 

repercussió en la situació d’alguns dels alumnes. 
- Seguiment continuat amb la representant de l’EAP de l’Escola, Eliana Anguera, per tràmits i 

gestions relacionades amb l’escolaritat dels alumnes de l’escola. 
- Reunió EAP Sarrià. 22 d’abril 2020 
- Reunió EAP Eixample: 18 de maig 
- Reunió EAP Ciutat Vella: 18 de maig 2020 
- Gestions varies amb EAP Sarrià. Eliana Anguera. Matricula, baixes i altes, incidències 

alumnes, seguiment AIS 
- Reunió EAP Sans. 20 de maig 2020. 
- Reunió EAP Ciutat Vella 21 de maig 2020 
- Reunió EAP Sarrià 27 de maig de 2020 
- Reunió EAP Ciutat Vella 27 de maig de 2020 
- Gestió de la baixa d’alumnes de l’escola. Dictamen d’escolarització. 

 
CEEPSIR 

- Realització de seguiment i atenció als alumnes adscrits al programa de CEEPSIR. 
- Seguiment amb les escoles amb les quals fem atenció als alumnes. 
- Reunió equip 23 d’abril 2020. 
- Reunió equip 14 de maig 2020 
- Reunió equip 16 de juny 2020. 
- Reunió equip 25 de juny 2020 
- Reunió equip 8 de juliol 2020 

 
CONSELL ESCOLAR 
Realització de la reunió on line de Consell Escolar. 30 de juny de 2020 
 
 
 
PLA OBERTURA ESCOLA  
Escola atenció a 23 alumnes. 
Reunions amb famílies 
Confecció d’àlbums 
Activitats lúdiques 
Sessions amb psicòleg 
Tutories 
Comiats per vacances 
 
 



 
 
 
PLA OBERTURA AIS 
Escola atenció a 5 alumnes. 
Reunions amb famílies 
Recull de material i treballs 
Activitats  
Tutories 
Comiats d’AIS 
Comiats per vacances 
 
 
 

   

 
RETROBAMENT DE L’EQUIP I PREPARACIÓ OBERTURA 

ESCOLA JUNY 2020 

 
 
 

 



 
 
 
 

       

      

          

                       

                    
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 


