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PLA D’ACTUACIÓ  

 

a) La situació inicial del centre, amb l’anàlisi de les característiques del centre i del 

seu entorn, de les necessitats educatives de l’alumnat i dels resultats 

acadèmics. 

b) Mapa estratègic: els objectius i les estratègies organitzatives, de gestió i 

didàctiques que es té previst implementar, tenint en compte les propostes de 

millora de la Inspecció d’Educació 

c)  Actuacions, destinataris, temporització i responsables. 

d)  Els indicadors d’avaluació del pla d’actuació. 

e)  Els mecanismes d’autoavaluació sistemàtica i de retiment de comptes periòdic 

al consell escolar respecte de l’aplicació del pla d’actuació. 
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a) La situació inicial del centre, amb l’anàlisi de les característiques del centre i 

del seu entorn, de les necessitats educatives de l’alumnat i dels resultats 

acadèmics. 

Característiques del centre i l’entorn: 

L’Escola 25 de Setembre és una escola pública que està situada en un barri perifèric 

de Rubí fins fa pocs anys amb una població envellida però actualment rep famílies 

nouvingudes d’altres països, principalment de l’Amèrica Llatina. Actualment estem en 

un 16 % d’immigració. La majoria de gent del barri és treballadora amb un nivell 

socioeconòmic baix. 

Per altra banda, l’escola rep alumnat d’altres barris de la ciutat, cosa que fa que la 

situació socioeconòmica de les famílies de l’escola sigui diversa. 

Necessitats educatives del seu alumnat: 

En l’actualitat tenim força alumnes amb Necessitats Educatives. De 705 alumnes 

matriculats al centre destaquem: 

● 3,3 %  d’alumnes amb Dictamen 

● 3,5 % d’alumnes amb NEE 

● 8,5 % d’alumnes NEEDS, dels quals un 90 % tenen dictamen. 

● 6,6 % dels alumnes estan atesos per l’EAP. 

● 2,8 % tenen un PI 

● 15 % dels alumnes tenen seguiment dels Serveis Socials. 

● 15 % dels alumnes tenen atorgada una beca de menjador. 

● 3,5 % dels alumnes tenen atorgada una beca MEC 
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Processos i resultats d’aprenentatge: 

 Resultats Proves Diagnòstiques 3r (Curs 15-16) 
 

 

 

 

 

 

 

 Resultats CB 6è (Curs 15-16) 
 

 

 

 

 

 

Projecte de centre, lideratge pedagògic i personal docent: 

El nostre projecte de centre té en compte a totes les persones que formem part de la 

comunitat educativa de l’escola. La nostra funció principal és de servei públic amb 

una estructura organitzativa i planificació acurada per facilitar la funcionalitat del 

servei; amb un equip docent que treballa dia a dia en el procés de millora contínua, 

tenint com a punt fort la reflexió i la valoració de tot allò que es du a terme per anar 

millorant. 

Les adversitats amb les que ens trobem les anem superant, convertint els punts 

febles i les dificultats de l’entorn en oportunitats gràcies a la imaginació, la creativitat i 

la formació de l’equip docent dins un marc de treball en equip. 

Els pilars fonamentals de l’escola són: 

● El treball emocional i social dels infants, amb respecte i acompanyament cap a 

ells i les seves famílies. 

● Ús de metodologies que ens condueixen a fer un aprenentatge més 

competencial. 
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Clima del centre: 

Al final de cada curs a l’escola es passen enquestes de satisfacció a tota la comunitat 

escolar: alumnes, famílies, personal docent i no docent. Els resultats són força bons. 

Malgrat hi ha alumnes que provenen de sectors socials poc afavorits, 

l’acompanyament i seguiment que es fan a l’escola dins un marc inclusiu, amb el 

treball de competència social i educació emocional, amb el projecte Escolta’m, que 

l’estem duent a terme des de fa més de 10 anys, fa que millori el clima de les aules i 

en definitiva de l’escola. 

L’organització del currículum i la planificació estratègica que es fa a l’escola des de 

l’any  2005, ha contribuït que s’hagi consolidat el treball preventiu d’aspectes tan 

essencials com: 

·    L’acolliment, la convivència, el reconeixement de les pròpies emocions i 

sensacions i aprendre a gestionar-les. 

·    La tècnica de resolució de problemes, ajudant als nostres infants a decidir bé 

en base a l’anàlisi de les situacions difícils, ajudant-los a veure les 

conseqüències de cada acció i en definitiva a decidir les millors solucions. 

Valoració final a l’AVAC: Nivell 3 

A. Rendiment acadèmic de l’alumnat del centre: Nivell 2 

L'evolutiu dels índex d'alumnes que superen els cicles inicial, mitjà i superior mostra 

una millora constant en els darrers cursos, sobretot és destacada l'evolució de l´índex 

de superació del cicle superior, que ha passat del 62,3% en el curs 2010-2011 al 

97,3% en el curs 2014-2015. Es valora positivament la seriositat i el rigor en la feina 

feta. El centre ha de continuar treballant estratègies metodològiques i didàctiques per 

tal de millorar l'atenció a la diversitat i la inclusió.  Cal destacar la millora en 

l’expressió escrita. Es valora molt positivament les proves introduïdes a educació 

infantil per l’avaluació de la capacitat perceptivo-manipulativa i la competència 

comunicativa a P5. 

B. Valoració dels objectius de centre: Nivell 2 

Nivell d’eficàcia: En la memòria del PAC es fa una anàlisi detallada i amb rigor dels 

resultats educatius del centre, inclou moltes valoracions en relació a l’assoliment 

d’objectius, resultats en cicles i comissions específiques i en l’actuació de l’EAP Els 

objectius, les estratègies i les actuacions detallades en l'ACDE i el pla anual són  

coherents amb el PdD, el PEC i el context del centre. Les propostes de millora són 

coherents amb els continguts de la PGA del curs 15-16. L’assoliment dels objectius 

del curs 14-15 es considera satisfactori.  

Planificació d’objectius: En la memòria hi consta explícitament una valoració de 

l’assoliment dels objectius relacionats amb l’aprenentatge dels alumnes, així com 



6 
 

l’anàlisi dels resultats externs.  

Planificació d’indicadors: Els indicadors estan alineats amb els existents en el PdC i el 

PEC. 

Planificació d’actuacions: Es preveuen actuacions derivades de les propostes de 

millora de la Memòria Anual, són coherents amb els objectius i es preveuen 

mecanismes per avaluar-les. 

C. Condicions d’equitat del centre: Nivell 4 

Abandonament/Absentisme: El centre treballa de manera intensa amb les famílies i 

amb els serveis socials municipals per tal d'aconseguir que l'alumnat amb més risc 

d'absentisme continuï i finalitzi l'etapa de primària. És un centre acollidor i molt 

inclusiu on el professorat atén cada alumne en funció de les seves necessitats.  

Convivència: El centre aplica amb constància estratègies organitzatives per afavorir la 

convivència. 

Inclusió: La distribució i gestió de recursos es fa considerant les necessitats de suport 

a tot l’alumnat. 

Altres consideracions: 

S’encoratja al centre a continuar treballant en la mateixa línea, i es valora molt 

positivament l’esforç que fa per anar caminant cap a una millora constant dels 

resultats acadèmics i de la cohesió social. Així ho podem constatar en les propostes 

de millora per aquest curs. Es valora molt positivament la formació interna del claustre 

i la presència d’activitats innovadores. 

Propostes de millora de la Inspecció d’Educació: 

 AVAC: 
A fi i efecte de millorar els resultats obtinguts, cal aprofundir en les línies de treball 

endegades. La focalització i priorització de les actuacions que es van consolidant i les 

propostes per al curs 2015-16 contribuirà a una millora dels resultats educatius de 

l'alumnat del centre.  

Prioritzar les actuacions i millorar el seguiment i l’avaluació de les actuacions 

previstes. Revisar l’avaluació del pla d’atenció a la diversitat. Gestionar el temps de 

coordinació per tal que els objectius proposats es puguin avaluar millor. 

Potenciar la cohesió de grup en les actuacions tutorials. Continuar treballant  els 

objectius del projecte Escolta’m i el projecte GRODE. 

 Recomanacions ACDE 15-16: 
- Prioritzar activitats. 

- Vetllar per la coherència entre els resultats de competències bàsiques de la 

prova de 6è i els resultats interns. 
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b) Mapa estratègic: els objectius i les estratègies organitzatives, de gestió i 

didàctiques que es té previst implementar, tenint en compte les propostes de 

millora de la Inspecció d’Educació 

 

Objectius 

1.  MILLORAR ELS 
RESULTATS EDUCATIUS 
 

2. MILLORAR LA 
COHESIÓ SOCIAL 
 

3. 

 

 

Estratègies 

1.1. Treball d’aula en base 
a la perspectiva 
competencial. 
 

 

2.1. Creació d’entorns 
facilitadors de tots els 
aprenentatges. 
 

3.1 

1.2.Transformació dels rols 
de l’alumnat i el 
professorat. 
 

 

2.2 3.2 

... 

 
... ... 

Recursos 

Curs Equip humà Altres recursos 

2016-17 

- Monitor-lector de 

suport a l'aula a C.M i 

C.S "Arts and craft" 

- Suport biblioteca. 

- Tècnic suport 

informàtic per al 

manteniment. 

Materials: 

- Hardware i software 

informàtic, tauletes, canons .. 

- Mobiliari multifuncional 

escolar. 
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2017-18   

2018-19   

2019-20   
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c) Actuacions, destinataris, temporització i responsables. 

OBJECTIU 1 
MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS Curs: 2016-17 

Descripció: Potenciar el lideratge distribuït per afavorir la implicació dels mestres. Aplicar metodologies 

de treball a l’aula que donin resposta a la diversitat dels alumnes. Millorar els resultats en l'adquisició de 

competències bàsiques potenciant el desenvolupament integral de l'alumne fent-lo protagonista del seu 

aprenentatge. 

Responsable: Núria Chipell 

Estratègies 

1.1 Treball d’aula en base a la perspectiva competencial. 

1.2 Transformació dels rols de l’alumnat i el professorat. 

  

ACTUACIONS Temporització 
Destinataris

/ nivell 

educatiu 

1.1.1 Ús de contextos significatius.  EP 

1.1.2 Creació d’espais de lliure circulació contemplant les I.M.  EI 

1.1.3 Planificació multinivell.  EP 

1.2.1 Aprenentatge entre iguals.  3r i 5è 

1.2.2 Coneixement i reconeixement dels infants.  TOTS 

1.2.3 
Formació Interna de Centre (FIC) “La metodologia a 

l’aula”. Eina de reflexió i d’acords.  Claustre 
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OBJECTIU 2 
MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL Curs:  2016-17 

Descripció: Treballar per tal d'aconseguir que tots els alumnes i famílies de l'escola es puguin implicar i i 

participar, sense exclusió, de totes les activitats del centre. Millorar la relació entre els alumnes i la 

convivència fomentant el respecte vers les diferents cultures en el marc del projecte lingüístic de centre.  

Responsable: Cristina Aguilera 

Estratègies 

2.1 Creació d’entorns facilitadors de tots els aprenentatges. 

  

ACTUACIONS Temporització 
Destinatari

s/ nivell 

educatiu 

2.1.1 
Incorporació del model sistèmic com a element facilitador 

de l’aprendre a aprendre.  EI i EP 

2.1.2 
Adequació dels espais a les activitats que potenciin més 

oportunitats d’aprenentatge.  EI i CI 
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d) Els indicadors d’avaluació del pla d’actuació. 

Objectiu 1: MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS 

Indicador Situació inicial 
(valor inicial) 

Situació a què 
es vol arribar  
(valor a assolir) 

Grau de satisfacció de les famílies a E.I 

 

89 90 

Grau de satisfacció de les famílies a E.P 

 

77 80 

Grau de satisfacció dels alumnes de CS 

 

87 90 

Grau de satisfacció del professorat 

 

87 90 

Grau de satisfacció del personal no docent 90 90 

% d'alumnes de P5 que presenten una evolució adequada en el 

procés de lectura i escriptura. 
76 80 

% d'alumnes de P5 que tenen un bon nivell en raonament 

matemàtic. 
72 80 

% d'alumnes que superen la prova diagnòstica de català de 3r. 66 75 

% d'alumnes que superen la subcompetència de la prova 

diagnòstica de comprensió oral en català de 3r. 
58 70 

% d'alumnes que superen la subcompetència de la prova 

diagnòstica de comprensió lectora en català de 3r. 
63 70 

% d'alumnes que superen la subcompetència de la prova 

diagnòstica d’expressió escrita en català de 3r. 
83 85 

% d'alumnes que superen la subcompetència de la prova 

diagnòstica d'expressió oral en català de 3r. 
93 95 

% d’alumnes que assoleixen la competència en llengua 

Castellana a finals de 3r. 
72 75 
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% d'alumnes que superen la prova diagnòstica de 

matemàtiques de 3r. 
69 75 

% d’alumnes que assoleixen la competència matemàtica en 

numeració i càlcul en les proves diagnòstiques de 3r. 
71 75 

% d’alumnes que assoleixen la competència matemàtica en 

espai, forma i mesura en les proves diagnòstiques de 3r. 
64 75 

% d’alumnes que assoleixen la competència matemàtica en 

relacions i canvi en les proves diagnòstiques de 3r. 
78 80 

% d’alumnes que assoleixen la competència matemàtica en 

estadística en les proves diagnòstiques de 3r. 
67 75 

% d’alumnes que superen la prova de competències bàsiques de 

català a finals de C.S. (6è) 
78 80 

% d’alumnes que assoleixen la subcompetència en comprensió 

lectora de català a finals de C.S. (6è) 
73 80 

% d’alumnes que assoleixen la subcompetència en expressió 

escrita de català a finals de C.S. (6è) 
88 90 

% d'alumnes que superen les proves de CB en llengua 

castellana a finals C.S. (6è) 
81 85 

% d’alumnes que superen la prova de competències bàsiques de 

matemàtiques a finals de C.S. (6è) 
82 85 

% d'alumnes que superen les proves de CB de matemàtiques en 

numeració i càlcul  a finals C.S. (6è) 
78 80 

% d'alumnes que superen les proves de CB de matemàtiques en 

espai, mesura i representació gràfica de dades  a finals C.S. 

(6è) 

82 85 

% d'alumnes que superen les proves de CB de matemàtiques en 

relacions i canvi a finals C.S. (6è) 
85 88 

% d'alumnes que superen les proves de CB d'anglès a finals de 

CS (6è) 
85 88 
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Objectiu 2: MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL 

Indicador Situació inicial 
(valor inicial) 

Situació a què es 
vol arribar  
(valor a assolir) 

% d'assistència de les famílies a les diverses reunions de 

nivell a EI. 
69 75 

% d'assistència de les famílies a les diverses reunions de 

nivell a E.P. 
64 75 

Índex de coherència grupals dels sociogrames finals de 2n 68 65 

Índex de coherència grupals dels sociogrames finals de 4t 65 65 

Índex de coherència grupals dels sociogrames finals de 6è 65 65 

% de participació de les famílies en les activitats escolars. 40 50 
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e) Els mecanismes d’autoavaluació sistemàtica i de retiment de comptes 

periòdic al consell escolar respecte de l’aplicació del pla d’actuació. 

En el centre educatiu es crearà una comissió de seguiment interna, amb la participació 

de l’equip directiu i del consell de direcció, si escau, amb l’objecte d’analitzar 

periòdicament el desenvolupament, l’impacte i els resultats de millora que se’n derivin.  

La direcció del centre ha de retre comptes al consell escolar al final de cada curs 

mitjançant una memòria avaluadora que inclou els resultats dels indicadors d’avaluació 

del pla d’actuació. Aquesta memòria forma part de la memòria anual de centre, s’envia 

a la direcció dels serveis territorials, i se’n lliura una còpia a la Inspecció d’Educació. 

 

Comissió de seguiment interna: membres de 

l’equip directiu i del consell de direcció que en 

formen part. 

 

Noms: 

Cristina Aguilera (Cap d’Estudis) 

Mª Carmen Valverde (Secretària) 

Sònia Fabre (Coordinadora E.I.) 

Rosa Marín (Coordinadora C.I.) 

Alícia Fernández (Coordinadora C.M.) 

Rebeca Martil (Coordinadora C.S) 

David Utges (Coordinador LIC) 

Núria Chipell (Directora) 

 


