
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MEMÒRIA PRIMER TRIMESTRE 
 

CURS 2017 - 2018 
 
 

DOLORS MONSERDÀ-SANTAPAU 
 

DEPARTAMENT PSICOPEDAGÒGIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



   

MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS REALITZADES PEL DEPARTAMENT DE PSICOPEDAGOGIA 
 
 
OBJECTE 
 
El present document resumeix les activitats realitzades des del gabinet psicopedagògic de l’escola Dolors 
Monserdà- Santapau durant el primer trimestre del curs 2017/18. S’estructura segons les activitats relacionades 
directament amb l’alumnat, amb les famílies així com amb l’equip docent. 
 
Les tasques s’han desenvolupat durant les hores establertes els dilluns al matí (de 9:00h a 14:00h) i els dimecres tot 
el dia (de 9:00h a 18:00h). Les xerrades i assistències a les diferents comissions també s’han realitzat en horari 
escolar. 
 
Els cursos atesos han inclòs tota l’escola, és a dir, des de primer nivell d’Educació Infantil (P3) fins a 6è de primària, 
9 cursos en total. 
 
 
ATENCIÓ A L’ALUMNE 
 
El nombre total d’alumnes atesos durant el trimestre ha estat de 71 nens i nenes, repartits en els següents cursos: 
 

 
 
Hi ha 51 nens de 1er que han estat vistos per que han passat el screening del programa de Binding i han vingut a 
fer-lo de manera individual. 
 
Les peticions per a atendre aquests alumnes de manera individualitzada han vingut per part del departament 
d’atenció a la diversitat, tutors i famílies. La principal demanda ha estat per dificultats d’aprenentatge, ja siguin de 
caire global (afecten a més d’una àrea), com en àrees més concretes (principalment en l’àrea de lectoescriptura). La 
següent demanda més freqüent ha estat temes de personalitat, ansietat, separacions... 
 
El procés que s’ha seguit un cop rebuda la demanda i signada l’autorització per part de la família ha consistit en la 
prèvia realització d’un diagnòstic individual amb l’alumne, i un cop obtinguts els resultats s’han explicat a la família i 
l’equip docent. Els resultats sempre van acompanyats d’una orientació o pautes d’actuació en cas que això sigui 
necessari. 
 
També hi ha hagut una coordinació i seguiment amb els serveis externs (centres de reeducació, psicopedagogia, 
etc.) on hi ha alumnes derivats. 
 
Finalment dir que aquest primer trimestre el departament  ha passat els screenings del Binding a tots els  alumnes 
de 1er per saber quins eren aptes per fer el programa a casa 4 dies i quins ho havien de fer 1. També dir que hi ha 
hagut tres alumnes de 1er amb dificultats per realitzar el programa a casa i se’ls hi ha fet dues sessions des del 
departament en horari lectiu perquè no perdessin l’oportunitat de realitzar-ho. 
 
 
ATENCIÓ A LES FAMÍLIES I MESTRES 
 
En el cas de les famílies i els mestres s’han realitzat trobades en 101 ocasions, tot i que el nombre de casos 
estudiats (109) ha estat superior donat que s’han aprofitat visites per a tractar germans de diferents cursos. Així 
doncs, la distribució per curs ha estat la següent: 
 

Curs Nombre d'alumnes % respecte el total
1er d'Educació Infantil (P3) 1 1,4%
2ert d'Educació Infantil (P4) 3 4,2%
3è d'Educació Infantil (P5) 0 0,0%
1er de Primària 54 76,1%
2on de Primària 2 2,8%
3er de Primària 1 1,4%
4rt de Primària 5 7,0%
5è de Primària 3 4,2%
6è de Primària 2 2,8%
TOTAL 71 100,0%



   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les demandes realitzades son diverses, des de preocupacions a nivell d’habilitats socials o relacionals, a pares en 
procés de separació o separats, problemes de personalitat dels nens (timidesa, pors, ansietats, etc.), problemes de 
comportament, orientacions a pares amb alumnes d’altes capacitats, adopcions així com sobre dinàmiques familiars 
en general. També s’inclouen les devolucions dels diagnòstics realitzats als nens així com la devolució feta als tutors 
dels mateixos. 
 
En aquest cas la demanda acostuma a ser requerida per la família, la qual és atesa al despatx de l’escola amb tota 
confidencialitat. Un cop feta l’orientació s’ha revisat el seguiment quan la família ho ha considerat oportú. 
 
En alguns casos puntuals i un cop feta la visita s’ha valorat de manera individual algun nen/a. 
 
Participació amb el treball a diferents aules (4rt, 5è i 6è) el dia 2 d’octubre en contra de la violència i per la pau, que 
estava basat en compartir diferents reflexions i en l’ expressió de vivències per part dels alumnes. 
 
Aquest any també he rebut a diferents tutors per fer una valoració individual, cas a cas de tot els alumnes que han 
passat pel despatx i ara estan sota la seva tutoria. Gemma Muntané i Gemma Ribera de 3er, MªAngels i David de 
4rt, Carme de 5è i Marta de 6è. 
 
Seguiment i ajuda en tot moment amb el bon funcionament del programa Binding per atendre les diferents 
incidències que es poden trobar les famílies com dificultats en algun exercici concret, problemes en l’accés per tema 
de contrasenyes, entre d’altres. 
 
S’ha fet una coordinació amb la CAD per fer una actualització dels nens que tenen diagnòstic extern, els que no i 
també els protocols de dislèxia que s’apliquen als diferents nens de tots els cursos. 
 
 
 
XERRADES 
 
Durant el trimestres s’han portat a terme 2 xerrades amb diferents enfocs i cursos. La primera enfocada als pares de 
1er per explicar el funcionament del programa Binding i la segona oberta a totes les famílies de l’escola tant d’infantil 
com de primària.   
 

 
Després d’aquetes xerrades  sovint surten demandes individuals a atendre al despatx. 
 
Sota un guió preparat específic per a cada xerrada s’ha fomentat el diàleg dels assistents que en tots els casos es 
pot considerar actiu i participatiu. En alguns casos les xerrades s’han recolzat amb articles d’actualitat o interès i 

Curs Nombre de casos % respecte el total
1er d'Educació Infantil (P3) 2 1,8%
2ert d'Educació Infantil (P4) 4 3,7%
3è d'Educació Infantil (P5) 5 4,6%
1er de Primària 20 18,3%
2on de Primària 5 4,6%
3er de Primària 19 17,4%
4rt de Primària 25 22,9%
5è de Primària 20 18,3%
6è de Primària 9 8,3%
TOTAL 109 100,0%

N Data Tema tractat Grup
1 20/10/2017 Funcionament del programa Binding 1er EP
2 13/12/2017 La carta als reis Infantil i Primària



   

finalment s’ha facilitat una recomanació bibliogràfica sobre els diferents temes tractats, tant de lectura especialitzada 
per als pares com contes o literatura orientada a l’alumnat. 
 
S’ha anat a la formació-xerrada de Mireia Sala sobre la importància del llenguatge oral que realitzava per tot el 
claustre de l’escola. 
 
 
ACTIVITATS REALITZADES AMB L’EQUIP DOCENT 
 
Com a departament psicopedagògic s’han realitzat una sèrie d’activitats periòdiques amb el conjunt de l’equip 
docent amb l’objectiu de coordinar i proporcionar orientació i assessorament des d’una perspectiva de prevenció i 
intervenció global. Bàsicament, aquestes activitats han estat les següents: 
 

• Col·laboració a l’acollida dels primers dies de curs a P3. 
• Reunió amb els tutors per valorar les demandes i casos diagnosticats. 
• Proporcionar als mestres recolzament psicopedagògic depenent de cada demanda concreta. 
• S’ha ajudat a la realització i interpretació d’un sociograma a les dues classes de 3er sota la tutoria de la 

Gemma Ribera i la Gemma Muntané així com a la de 4rt de MªAngels. 
• Reunions mensuals amb la CAD per parlar dels casos coincidents dels dos departaments. 
• Col·laboració per la realització del Power Point de la xerrada de Cristina Bertran que realitzava pel projecte 

de La Crida. 
• També des del departament s’ha anat a fer una formació de tot un dia del mètode Binding i de les 

investigacions en aquest àmbit a la Universitat de Barcelona. 
 
 
CONCLUSIONS 
 
Durant el passat trimestre s’ha mantingut una activitat estable en el gabinet psicopedagògic en el que s’han treballat 
tant les àrees educatives com familiars, des del nivell alumne, tutor, escola i família. 
 
El departament s’ha ofert com una eina que col·labora amb famílies i professorat per a atendre necessitats 
educatives específiques, així com orientar des d’una perspectiva psicopedagògica aquelles demandes que han 
sorgit de les persones que es troben més properes als alumnes. 
 
Com a especial d’aquest primer trimestre i curs es segueix amb el mètode Binding de treball específic de la lectura 
que es durà a terme durant tot el curs tant des de l’escola com des de casa.  
 
Aquest trimestre hi ha hagut una estudiant en pràctiques al departament i això fa que es puguin agafar més casos 
per diagnosticar. Seguim valorant  molt positivament l’ajuda de professionals en pràctiques o voluntaris de cara a 
donar un cop de mà en la passació de proves i així poder donar resposta a l’augment de demandes d’orientació 
familiar. 
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