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2. Objectius d’escola 

2.1. Àmbit pedagògic 

2.1.1 Consolidar el treball per projectes del nom de la classe i de l’àrea de medi 
Accions 
- Assolir els continguts del Desplegament Curricular de medi a través de la metodologia de projectes 
Rúbriques 
a) Quin percentatge de continguts s’han assolit a través del treball per projectes. 
Cicle Infantil El 70% dels continguts els hem treballat a través de projectes i l’altre resta s’han treballat a través 
de les festes, racons, experiències... 
A Primària ha variat depenent del nivell entre un 70 i un 90% . La resta de continguts s’han treballat amb el llibre 
directament o en algun cas concret no s’ha treballat i queda marcat al traspàs per treballar-lo el proper curs. 

b) Seguiment dels continguts assolits/no assolits per part dels alumnes 
A partir de la recerca i exposició oral de la informació dels alumnes que han anat portant, la participació en les 
xerrades de grup, treballs de manera individual i en petit grup s’ha pogut fer el seguiment dels aprenentatges, 
dossiers i proves 

c) Intercanvi d’experiències, dubtes i propostes als intercicles i petit cicle 
No s’han fet propostes sobre l’àrea en  concret en intercicles però sí que se n’ha parlat i proposat alguna nova 
activitat en reunions de cicle inicial 
d) De quins projectes s’ha creat un arxiu digital/analògic amb els materials. 
De tots. D’alguns hi ha registre digital complert i d’altres de parcials. 

Propostes de millora 

Mantenir o ampliar hores de reforç. Disposar de més recursos materials diversos. Fer propostes 
basades en l’enriquiment competencial. Establir un calendari de trobades mensual que faciliti i propicïi 
l’intercanvi d’experiències per coordinar i millorar els plantejaments d’aula. 

2.1.2 Iniciar el canvi de metodologia del treball de l’àrea de matemàtiques 
Accions  
- Assolir els continguts del Desplegament Curricular de matemàtiques a través del raonament, la 
manipulació i l’exposició, i de manera competencial 
Rúbriques 
a) Quin percentatge de continguts s’han plantejat amb un raonament ,manipulació i exposició 
A cicle Infantil s’ha treballat el 100% dels continguts  amb aquest plantejament. 
A primària ha variat en funció del nivell.  De primer a tercer el plantejament havia de incidir sobretot en el 
raonament i la manipulació. A partir de 4t es plantejava un enfoc més competencial. 
A primer es va fer una experiència pilot i pràcticament tot s’ha enfocat amb aquesta metodologia. A la resta de 
grups ha anat variant 50-70%. No s’ha assolit el % plantejat inicialment i molts continguts s’han treballat de la 
manera tradicional. S’ha de tenir en compte però, que és el primer any d’aquest projecte, que hem fet una 
formació que ha durat tot el curs i que ha ajudat a que el ritme d’implantació d’aquest plantejament ha anat de 
menys a més. 

b) S’han fet intercanvi d’experiències, dubtes i propostes als intercicles i petit cicle 
S’han fet intercanvis d’experiències. A l’intercicle Infanitl inicial ha funcionat força bé i s’han compartit materials. 
A nivell de cicle Incial ha faltat una comunicació més fluida per acabar de lligar coses. A nivell d’intercicle mitjà 
superior, s’han fet, però potser haurien calgut fer-ne més. 
c) Quines propostes de millora, nous plantejaments s’han fet que es valorin positivament 
L’organització del grup, amb la possibilitat de tenir més d’una persona a la classe, és essencial per fer treball de 
raonament i sobretot de manipulació ja que et permet fer treball amb petit grup, racons i desdoblaments. Tenir i 
crear nous materials també ha estat important i positiu. 
d) S’ha fet un seguiment dels continguts assolits/no assolits per part dels alumnes 
Tots els mestres tenien una graella de continguts del seu nivell, per poder fer el seguiment. Aquest s’ha fet a 
través de la observació durant la experimentació i manipulació. D’aquesta manera s’obté molta informació sobre 
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l’assoliment dels continguts per part dels alumnes. També a partir de les seves reflexions i raonaments, els 
infants demostren els seus coneixements,així com  amb les elaboracions, dossiers i proves que realitzen a paper. 
I per descomptat les exposicions que hagin elaborat. 

e) Ha calgut comprar nous materials al llarg del curs? Quins? Perquè? 
A més de la inversió que es va fer al principi de curs per poder començar a treballar amb aquesta nova 
sistemàtica, s’han comprat alguns jocs nous, algun tipus de material plàstic, material per la taula de llum, 
aquarel·les i també s’han utilitzat material escolar per poder elaborar jocs matemàtics, 
f) Ha calgut generar nous materials al llarg del curs? Quins? Perquè? 
S’han hagut de fabricar nous materials ja que hi havia poc material comprat i preparat per a poder fer servir a fi 
de treballar els diferents continguts de matemàtiques, també se n’ha “reciclat” algun dels materials per a poder 
dur a terme activitats diferents  
Propostes de millora 

Mantenir o ampliar hores de reforç. Disposar de més recursos materials diversos. Fer propostes 
basades en l’enriquiment competencial. Continuar amb la formació i/o intercanvi d’experiències amb 
un format més pràctic i amb incidència sobre com millorar els plantejaments d’aula, establint un 
calendari de trobades mensual que faciliti i propicïi l’intercanvi d’experiències per coordinar i millorar 
els plantejaments d’aula 

 

2.1.3 Consolidar el Protocol d’acollida de mestres 
Accions 
- Entregar i revisar el Protocol i el llibre d’informacions del curs, els models i materials corresponents al 
curs o la especialitat del mestre/a 
Rúbriques 
a) Reunions amb l’intercicle o coordinadora per explicar i aclarir funcionament 
S’ha donat una còpia a cada mestre i s’ha revisat en claustre la primera setmana de setembre. També s’ha donat 
als nous mestres substituts i en pràctiques que han vingut al centre. 
b) Seguiment i intercanvi dels aspectes de funcionament pedagògic diari (intercicles) 
El dia a dia és el que guia la feina diària a l’escola. Tot i que s’ha consultat per resoldre algun dubte de 
funcionament hi ha la tendència de consultar els companys abans de mirar-ho i això en algunes situacions ha 
provocat malentesos.  
c) Coordinació de sortides, colònies, festes, avaluacions i finals de trimestre. 
Serveix per fer-se una idea del que serà el curs, programar més acuradament i consultar dubtes. 
Proposta de millora 

Cal afegir que a les festes d’escola, l’horari de sortida de mestres pot variar. 
I posar una espai amb els documents oficials del centre a la sala de mestres per tal que sigui a l’abast 
de tothom i fer consultes ràpides. 

2.1.4. Activitats de dinamització de la llengua diària. 
Accions 
- Programar i dur a terme activitats diàries per la dinamització de la llengua 
Rúbriques 
a) S’ha previst i planificat un espai de mitja hora de lectura diària 
A Educació Infantil no, per les característiques dels alumnes i el tipus d’activitat. 
A Educació primària ha variat. Des de qui no ho tenia sistematitzat i ho tenia organitzat com a biblioteca d’aula. 
Qui ho tenia sistematitzat cada dia de la setmana entre 15 i 30 minuts. 
b) S’han previst i planificat situacions d’ensenyament aprenentatge per dinamitzar i millorar l’expressió i la 
comprensió Orals. 
Sì. Amb diferents activitats: La rotllana d’inici al matí o de cap de setmana, llegir la llibreta de text lliure, les 
exposicions sobre projectes de medi, els raonaments de les matemàtiques i el medi, les conclusions dels treballs, 
mitjançant imatges, textos i vídeos.  
c) S’ha previst i planificat situacions d’ensenyament aprenentatge per dinamitzar i millorar l’expressió 
escrita. 
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Sí, no ho fem de manera sistemàtica però si que hi han molt moments on es fa present el llenguatge escrit, a les 
rutines (posar la data, els noms dels nens de la classe, el temps, el menú...), als racons de lectoescriptura, a la 
biblioteca amb el treball dels contes, els referents de les lletres.... 
Proposta de millora 

Cal que les activitats programades estiguin contextualitzades i tinguin una finalitat (per a una revista, 
una nota als pares de cara a una festa, tipologies textuals diverses, teatre) 
Cal treballar a partir d’unes rubriques concretes, que es comparteixin i orientin els alumnes en el seu 
treball i en la seva autoavaluació. 
 

2.1.5Nou enfocament de la Comissió d’Atenció a la Diversitat i  Educació Especial. 
Accions 
- Nou enfocament de la CAD 
Rúbriques 
a) Quin percentatge de reunions CAD s’han fet? 
S’ha fet una trobada mensual, tot i que de vegades s’ha hagut d’ajornar a la setmana següent. 
b) L’especialista d’Educació Especial ha fet el traspàs mensual als cicles 
No. L’especialista d’Educació Especial ens ha donat un petit informe dels alumnes els dies de la 
valoració de trimestre. 
c) Hi ha hagut feedback entre les tutories i l’especialista EE, per tractar al CAD 
S’ha intercanviat informació en el dia a dia de manera informal i “entre passadissos”, però no de 
manera sistemàtica o programada. A nivell escrit només hi ha hagut traspàs d’informació en les juntes 
d’avaluació. 
d) S’ha respectat el nou procediment de derivació 
Si 
Propostes de millora 

Caldria dedicar alguna estona programada mensualment per intercanviar informació i poder valorar si 
cal canviar algun aspecte. Caldria deixar més informació per escrit per part de la mestra d’educació 
especial i fer un millor traspàs entre EAP i tutories, i en cas que falti l’Especialista que algú assumeixi 
aquesta funció. 

 
 
Accions 
- Nou enfocament de l’Educació Especial 
Rúbriques 
a) S’ha treballat dins de l’aula en els moments de projecte i manipulacions tutor+EE 
A infantil si, centrant l’atenció en els dos alumnes establert per a treball d’EE 
A primària no ha estat així, excepte a les matemàtiques de 2n, i els alumnes han sortit de l’aula per anar a la 
classe d’educació especial 
b) L’especialista ha treballat amb petits grups a l’aula d’EE 
A Infantil només s’han fet petits grups de manera puntual i per classes. I a la resta de grups si S’ha endut a l’aula 
d’E.E. petits grups o individualment per a treballar   

c) Quins agrupaments per necessitat s’han fet? 
No s’ha fet cap agrupament per necessitat a excepció d’un cas d’una parella d’alumnes (P5 i 1r). La resta han 
estat agrupaments per nivell o per àrea. 
d) S’ha informat a les famílies llurs alumnes treballen amb la especialista d’EE.  
Si, en termes generals. Se n’ha informat en les entrevistes i individualment 
Propostes de millora 

Cal continuar treballant per assolir el nou enfocament ja que no s’ha aconseguit el canvi en tots els 
seus aspectes. Cal incidir en una sèrie d’aspectes prioritaris: 
- Donar més suport i fer més treball amb els alumnes dins del grup-classe. 
- Fer treball amb petits grups per necessitats. 
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- No fer el suport d’EE exclusiu a uns alumnes concrets  i que el treball a fer tingui en compte  les 
demandes de les tutories. 

2.1.6 Reorganitzar els Cicles escolars per a la seva millor coordinació 
Accions 
- Reorganitzar els Cicles escolars 
Rúbriques 
a) S’han respectat els dies de cicle? Quants Cicles s’han fet? 
S’han fet intercicles. En general si que s’han respectat, sobretot ha ajudat que estiguin marcats a la programació 
del calendari mensual. S’han fet dues trobades mensuals 
b) Quins aspectes positius han sortit d’aquesta nova organització? Quins de negatius? 
S’ha aconseguit fixar una continuïtat a les trobades. Han servit per consensuar aspectes metodològics i 
organitzatius.  
Com aspectes negatius, es perd una mica la coordinació del petit cicle on es parlen aspectes més concrets d’aula i 
que s’han anat solucionant sobre la marxa  
c) Ha millorat l’organització del material? 
Va millor tenir el material per intercicles, està més a la mà i ets més conscient del que hi ha. Les comandes de 
material les fa l’administratiu, i això de vegades, quan no es concreta prou el detall dels materials de la 
comanda, fa que sigui poc àgil. 
Proposta de millora 

Fer una trobada monogràfica periòdica per medi i una per mates, per intercanvi d’experiències, 
propostes, dubtes i creació de materials. 
Evitar repetir coses a claustre que ja s’han parlat i aclarit als intercicle. En tot cas, les propostes 
d’intercicle les portaran a claustre o a coordinació, segons es valori, els coordinadors. 
A nivell de materials , cal posar el nom de qui fa la comanda, pels possibles dubtes que puguin sorgir. 

2.1.7 GRODE i Sociogrames 
Accions 
- Fer servir els sociogrames com a eina per tenir una major informació per la gestió del grup  
Indicadors 
a) S’han passat els sociogrames seguint els criteris establerts 
Si. Per tal de garantir l’objectivitat a l’hora de passar els sociogrames, s’han establert tres persones responsables 
que han treballat amb un mateix criteri i condicions. 
b) S’ha fet un sociograma a l’inici i un al final del curs 
De 2n a 6è s’ha fet el sociograma només a inici de curs. El grup de 6è si que va fer un sociograma final de cara a 
fer un treball emocional a les colònies de fi de curs. 
c) S’han fet propostes que han implicat millores dins de la gestió del grup? 
Ha faltat una trobada per poder fer propostes d’activitats, intercanvi d’experiències. En alguns grups era 
semblant al que ja s’havia observat, en d’altres ha donat informació nova. Ha servit per valorar i refer alguns 
agrupaments. 
Proposta de millora 

Fer una trobada per explicar i trobar activitats per treballar la informació que rebem dels grups. Fer un 
sociograma a inici de curs i un altre a finals del segon o inici del tercer trimestre per veure l’evolució. 
 

2.1.8  Formacions claustre 
Accions 
Realitzar formacions específiques a nivell de claustre  
Rúbriques 
a) S’ha fet una formació amb el grup GRODE per saber aplicar i interpretar sociogrames 
Si, s’ha fet i s’ha valorat de manera molt positiva, ha estat útil sobretot la interpretació dels sociogrames. 
b) S’ha fet una formació inicial sobre l’acompanyament emocional  
Va haver-hi un plantejament inicial. Van venir del CRP per orientar-nos i es va valorar que alguns dels docents 
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del centre fessin una formació en pedagogia sistèmica, de la que s’han aplicat algunes activitats. 
c) S’ha fet una formació sobre el nou enfoc de les matemàtiques i materials manipulatius 
Si, s’ha realitzat una FIC al centre per treballar les matemàtiques manipulatives durant 10 sessions. 

Proposta de millora 

Sistematitzar les activitats introduïdes aquest curs i buscar alguna formació d’educació emocional, 
encara que sigui  de manera puntual. 
A nivell de matemàtiques continuar treballant per consolidar aspectes de treball matemàtic 
manipulatiu i competencial. Prioritzar formació d’aspectes pràctics i trobades d’intercanvi 
d’experiències. 
 

2.1.9 Continuar amb activitats d’identitat de centre: Cantània, Padrins de lectura, Lliga dels 
llibres, Roda dels Contes, revista 345, Musiquetes, hort, agenda 21, biblioteca i web. 
Accions 
Continuar les altres activitats d’identitat de centre 
Rúbriques 
a) S’ha realitzat l’activitat de la cantània amb el grup de 4t  
Si 
b) S’ha fet la sessió setmanal de padrins de lectura 
Si 
c) S’ha participat i preparat la lliga dels llibres amb el grup de 5è 
Si 
d) S’ha participat en l’activitat de la Roda dels contes de 6è 
Si 
e) S’han elaborat les revistes d’escola 345 i la ESJEP 
La Revista ESJEP no s’ha pogut fer. I pel que fa a la revista 345, es valora que no hi ha cap feedback de la revista. 
Alguna classe les ha tingut penjades a l’aula i els alumnes les han llegit i es valora que hauria d’aprofitar-se com a 
eina de dinamització de la lectura dins de l’escola. 
f) S’ha participat en les musiquetes de 2n. 
Si 
g) S’ha dut a terme l’activitat de préstec de biblioteca 
S’ha dut a terme gràcies al grup dinamitzador de mestres d’infantil. Han col·laborat algunes alumnes de 4t i de 
6è. Caldria organitzar millor els ajuts de biblioteca i demanar col·laboració dels pares amb els préstec. 
h) S’ha fet la dinamització de l’hort 
S’ha dut a terme gràcies al Jesús, que ha estat dinamitzador de l’hort. Ha funcionat molt bé i ha estat nucli de 
molts aspectes de treball de medi, i d’altres aprenentatges. Hi ha participat tots els grups de l’escola. 

i) S’ha col·laborat i participat a l’agenda 21 
S’ha col·laborat molt poc. Es va fer una trobada a inici de curs per dinamitzar l’activitat dins del centre a la qual 
van assistir membres del casalet. Malgrat tot, les activitats representen una feina extra a les tutories i molt 
sovint estan descontextualitzades o no coincideixen en el temps amb els projectes que s’estan treballant en 
aquell moment. 
A nivell intern el consellet no s’ha fet i caldria establir unes pautes i uns mínims per poder-ho dinamitzar i que 
funcionés.  
j) S’han realitzat les colònies i sortides 
Tots els grups han fet una estada de colònies i diverses sortides relacionades amb les diferents àrees i projectes, 
tal i com estableixen els criteris de sortides i colònies. 
k) S’ha dut a terme l’activitat de piscina de P3 a 4t 
Si. Ha estat un any amb alguns incidents a la piscina. Han fet rodatges a la piscina que va afectar a l’activitat dels 
nens. Els nens es queixen que l’aigua està freda, tot i que la piscina està climatitzada. Sembla que parlar amb ells 
ha fet que hagin canviat i no obliguin a ningú a llençar-se a l’aigua. Els petits passen molt de temps fora de 
l’aigua. A infantil hauria de ser una experimentació més lliure. Inicial i mitjà tot ok .   

PROPOSTA: A nivell pedagògic fer des de P3 fins a 4t, 7 anys de piscina, un cop per setmana, dedicant 
entre 1,5 i 2 hores lectives, per a una sessió de 45minuts, ens sembla que és massa temps invertit per 
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l’aprenentatge i la millora en el desenvolupament que suposa. Es proposa fer l’activitat de P3 fins a 2n i 
a Cicle Mitjà, si s’escau, anar un trimestre, que ofereix subvencionat l’ajuntament. Aquestes dues 
sessions s’invertirien en consolidar el treball per projectes i competencial, que precisen de més temps 

però que a l’hora són més estables i significatius.  
 

2.1.10 Dinamitzar els Patis 
Accions 
Realitzar una adaptació  progressiva al torn de primària el 1r nivell de Cicle Inicial 
Rúbriques 
a) S’ha fet una adaptació  gradual per tal que els alumnes assoleixin bé el nou ritme escolar 
Si durant el primer trimestre. 
b) Quina ha estat la progressió i la temporització d’aquesta adaptació 
1r trimestre pati amb infantil. 2n i 3r amb primària. Han esmorzat a classe a les 10.45 pq no han aguantat més. Cal 

mirar que a l’horari no hi hagi especialista a la segona sessió per primer. 
Proposta de millora 

Deixar establert que el primer trimestre de primer de primària fan una adaptació progressiva al nou 
horari: Esmorzar a classe abans de sortir al pati i sortir amb el torn de pati d’infantil. 

 
Accions 
Temps de pati per respectar la convivència i acompanyar en la resolució de conflictes 
Rúbriques 
a) S’ha realitzat un horari organitzant el temps de pati?  
Si 
b) S’han consensuat els criteris a l’hora de vigilar, preveure i resoldre incidències? 
Es van fer zones de pati per primària, que eren individuals i van passar a ser en parelles.   
Proposta de millora 

Dinamitzar amb activitats diverses l’estona de pati , bibliopati, jocs de taula, cordes i altres materials. 
Continuar amb les zones de vigilància de pati i transformar algunes sessions de pati en Consell 
Orientador per tal que tots els mestres disposin d’aquest espai. 

2.1.11 Partnership amb l’escola St Cuthberts with St. Matthias CE primary school 
Accions 

Realitzar trobades amb els alumnes de l’escola St. Cuthberts primary school 

Rúbriques 

a) S’ha realitzat com a mínim una trobada entre els alumnes de les dues escoles. 
Si. Se n’han fet dos dies consecutius. Una primera d’un matí, de presentació i conèixer l’escola. I una segona de tot 
el dia amb activitats lúdico-esportives. 

b) S’han programat activitats per fomentar la  interacció entre els alumnes. 
Aquest any ha fet l’activitat 5è, ja que 6è estava de colònies els dies de la trobada i no es van poder modificar. 
Es va fer un primer contacte per nadal fent una presentació de cada alumne de la nostra escola via video. I els 
alumnes de St.Cuthberts van enviar unes christmas.   
Per la trobada a l’escola es va preparar un llibret on cada alumne explicava alguns trets característics seus, de 
l’escola i unes recomanacions de Barcelona, junt amb un mapa de la ciutat.  

Proposta de millora 

Continuar amb l’activitat i consolidar-la. 
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2.2 Àmbit Econòmic 

2.2.1 Assignar els mitjans i el pressupost pel desenvolupament de la pràctica docent. 
Accions 

Crear un pressupost anual que atengui les necessitats del centre equitativament. 

Rúbriques 

a) S’han valorat i prioritzat les necessitats del centre. 
S’ha treballat per tal de donar prioritat a les necessitats del centre, però el temps i el programa de comptabilitat 
no faciliten la feina, ja que manca formació per la comptabilitat i sovint el programa no funciona correctament.  
b) S’han creat les partides econòmiques adequades per respondre a les necessitats del centre. 
Sí, a inici d’any es van organitzar els recursos econòmics en partides al pressupost. Cal donar més informació 
sobre l’estat de les partides corresponents a cada cicle al llarg del curs. 
c) S’ha proposat un pressupost que ha donat resposta a  aquestes necessitats. 
Sí, però els recursos humans i tècnics no sempre han estat suficients com per donar informació periòdicament.  
Proposta de millora 

Cal donar informació periòdica sobre l’estat de les partides per tal que els mestres puguin gestionar els 
recursos econòmics amb més seguretat.  
 

2.2.2 Consolidar la gestió econòmica amb format SAGA i el possible pas a Esfera. 
Accions 

Assignar franges horàries concretes al secretari del centre per poder realitzar aquesta tasca. 

Rúbriques 

a) S’han organitzat les hores de secretària per poder portar la gestió econòmica del centre 
actualitzada. 
Sí, però sovint l’horari de secretaria es veu interromput per tasques que no són competència directa del càrrec. 
Les famílies  i els mestres no sempre respecten l’horari d’atenció i es complicat compaginar l’horari docent i 
l’horari de secretaria.  

b) S’han ampliat, en cas necessari, les hores dedicades a la gestió econòmica per respondre al canvi de 
plataforma de gestió escolar. 
No ha estat necessari, donat que no ha hagut canvi de plataforma de gestió. 
c) S’han pogut revisar les partides i fer les modificacions convenients. 
No sempre s’han pogut revisar les partides quan ens hauria interessat, donades les circumstàncies abans esmentades. 

Proposta de millora 

Conscienciar a les famílies i mestres de la necessitat de respectar l’horari establert per tal de facilitar la 
tasca docent i administrativa. Dotar la secretaria de franges horàries en horari necessàries en cas del 
canvi de plataforma de gestió escolar.  
Revisar les partides trimestralment i informar de l’estat de comptes al claustre. 

2.2.3 Optimitzar els recursos i el control de les despeses generals. 
Accions 

Introducció al programa de gestió cadascun dels pagaments i els ingressos que es succeeixen al centre. 

Rúbriques 

a) S’ha fet un seguiment i una valoració mensual de l’estat de les diferents partides econòmiques. 
No s’ha pogut per qüestions tècniques i manca de temps per excés de treball. 

b) S’han modificat les partides econòmiques necessàries per poder atendre a les necessitats del centre. 
Sí, quan ha calgut i amb el consentiment del Consell Escolar de Centre. 
c) S’ha comprovat que les assignacions a cada partida han respòs a les necessitats del centre.  
Sí, quan es va tancar el pressupost 2015 i es van fer las modificacions adequades. 
Proposta de millora 

Fer un seguiment periòdic de les partides i les despeses per tal d’adequar-lo a les necessitats del centre. 
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2.3 Àmbit Organitzatiu 

2.3.1  Assegurar un traspàs d’informació correcte als nous membres del claustre. 
Accions 

Programar reunions de traspàs entre els membres del claustre. 

Donar el Protocol d’acollida a tots els membres del claustre i revisar-ho conjuntament. 

Rúbriques 

a) S’ha portat a terme les reunions de traspàs abans que hagi començat els curs:  
Sí, estan programades al calendari del setembre. 
b) S’ha revisat en claustre el protocol d’acollida i s’han aclarit els dubtes o fet modificacions acordades en 
claustre. 
Sí, durant la primera quinzena de setembre i s’han anat incorporant les modificacions durant el curs. 
c) S’ha valorat com una eina útil durant el curs. 
Sí, sobretot pels mestres substituts.  
Proposta de millora 

Cal prendre consciència per part del claustre, que és una eina de consulta durant tot el curs, que serveix 
per organitzar la programació i aclarir dubtes de funcionament. 
Restarà a disposició de tot el claustre a la sala de mestres i la xarxa interna de centre.  
 

2.3.2  Elaborar els horaris atenent als criteris pedagògics que estableixi l’equip de mestres. 
Accions 

Organitzar horaris atenent als criteris establerts i a la valoració feta a final de curs per atendre a les 
propostes de millora. 

Programar el calendari de reunions amb antelació per poder organitzar-les de la millor manera possible. 

Rúbriques 

a) S’ha aconseguit respectar els criteris per fer els horaris. 
En general si, tot i que algunes sessions d’educació especial han quedat en horari d’àrea no instrumental i no ha 
estat possible augmentar el nombre de reforços donat que els recursos humans són els mateixos que cursos 
anteriors. 
b) S’han respectat el calendari de reunions programat. 
S’ha respectant bastant, però el volum de treball i d’imprevistos ha fet que algunes coordinacions no s’hagin 
pogut fer en l’horari establert. 
c) S’han treballat els objectius programats i s’ha pogut arribar a acords pedagògics i organitzatius. 
Sí, però cal continuar treballant per tal de poder organitzar els recursos segons les prioritats i la línia metodològica 
de l’escola. 
Proposta de millora 

La multiplicitat de variables fa complicat establir uns horaris que siguin idonis per a tothom. De cara al 
proper curs s’ha de garantir la possibilitat de coordinació de l’equip directiu, que aquest any no ha estat 
possible. Així com donar prioritat a aspectes que garanteixin l’optimització de recursos personals de cara 
als objectius que es plantegin al PGA i al funcionament del centre.     

2.3.3. Organitzar el Suport Escolar personalitzat (SEP) 
Accions 

Programar els objectius i les activitats destinades a les hores de SEP i reforços per treballar els aspectes 
amb més dificultats. 

Rúbriques 

a) S’han organitzat els SEPs i reforços per realitzar activitats concretes. 
S’han organitzat activitats concretes i programades mensualment. Concretament la 1ª setmana s’ha treballat 

l’organització, la 2ª textos diversos, la 3ª problemes de càlcul mental i la 4ª tècniques d’estudi. 

b) S’han reforçat aspectes com l’expressió escrita, la comprensió lectora o la resolució de problemes 
matemàtics. 
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Tots aquest aspectes s’han treballat la setmana de textos i càlcul mental. 
c) S’han organitzat el SEPs en franges horàries en que són realment profitosos. 
La franja horària de 8,30 a 9 h ve una quarta part de la classe per treballar en petit grup. Cada dia ve un grup 
diferent i al llarg de la setmana han realitzat tots els alumnes les activitats. 

Proposta de millora 

Continuar amb l’activitat i mantenir-la fora de l’horari fins que deixi de ser obligatori. 
 

2.3.4 Actualitzar i millorar els recursos del centre. 
Accions 

Ampliar el fons de material amb que compta l’escola. 

Rúbriques 

a) S’han comprat nous material per les àrees de medi i matemàtiques. 
Sí, però encara s’han d’ampliar molt més. 
b) Quins nous materials inventariables pel centre s’han adquirit 
Veure Annex comanda 
c) S’han generat materials nous. 
S’han generat material en claustre a partir de les sessions de la FIC de matemàtiques manipulatives.  Cal continuar 
amb aquesta iniciativa el curs 16-17.  
d) S’han actualitzat els inventaris corresponents als diferents recursos 
Algunes tutories i especialistes si que els han fet a final de curs i d’altres no.  

Proposta de millora 

Cal ampliar el material abans que comenci curs 16-17 amb la comanda feta pels diferents cicles a final de 
curs. Es programaran intercicles per conèixer el material existent, possibilitats dels mateixos,  
elaborar-ne de nous i per fer intercanvi d’experiències. Com que de cara a l’estiu es fa comanda de 
material, s’haurà de tornar a fer inventari al setembre. Cal sistematitzar aquesta manera de procedir i de 
deixar els espais recollits i tancats abans de marxar. 
 

2.3.5 Col·laborar en la coordinació dels serveis de l’escola. 
Accions 

Programar reunions periòdiques amb les diferents comissions de l’AMPA. 

Rúbriques 

a) S’han fet reunions amb les comissions de l’AMPA on s’han pres decisions sobre el servei de menjador, 
extraescolars, casal d’estiu, festes d’escola... 
Si. S’han fet per organitzar les festes d'escola amb les diferents comissions.  
b) S’ha valorat els diferents serveis i s’han fet propostes de millora. 
Si, s’han recollit a les valoracions de les festes corresponents.  
Propostes de millora 

Es proposa fer una trobada de caire mensual amb representants AMPA-Direcció per aclarir dubtes, 
comentar situacions que s’originen a peu d’escola, i aclarir possibles conflictes de la comunitat 
educativa. Totes aquestes coordinacions estan gestionades per la direcció o algú de l’equip directiu i és 
necessari implicar a més personal del claustre per no personificar massa els projectes i les tasques 
d’escola. 
 

2.3.6 Col·laborar amb les universitats en la Formació inicial de nous mestres 
Accions 

Tutoritzar alumnes de pràctiques dels diferents nivells de pràcticum i especialitats. 

Rúbriques 

a) Els alumnes de pràctiques han col·laborat en les activitats d’escola. 
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Si tant els alumnes d’Universitat com sobretot els del Cicle Formatiu de Grau Superior que fan pràciques durant 

mig curs. 
b) S’ha comptat amb els alumnes de pràctiques a nivell d’ organització del centre. 
S’ha comptat per alguns aspectes de caire pedagògic, reforç d’aula i vigilància de pati, sent sempre un recurs 
afegit, mai substituint la tasca docent.  
Propostes de millora 

Aquesta coordinació també està gestionada per la direcció i seria necessari implicar a més personal del 
claustre per no personificar massa els projectes i les tasques d’escola. 

2.4 Àmbit Institucional 

2.4.1  Apropar la realitat del barri i la ciutat als alumnes. 
Accions 

Programar activitats per tal que els alumnes puguin conèixer l’entorn proper 

Rúbriques 

a) S’han organitzat activitats a l’Hospitalet de Llobregat. 
Sí, des de les diverses àrees curriculars a la biblioteca, teatre, centre històric.... 
b) S’ha programat activitats a Barcelona. 
Sí, des de les diverses àrees curriculars museus, teatre, auditori.... 
c) S’ha fet ús del transport públic com a mitjà de transport. 
Sí, cicle mitjà i superior han realitzat una sortida, com a mínim, amb transport públic. 
Proposta de millora 

Mantenir i millorar el coneixement de l’entorn proper a través de sortides i activitats relacionades amb les àrees 
curriculars. 

 

3. Organització general del centre 

3.1 Quadre Pedagògic 
Accions 

Assignar càrrecs, tutories i especialitats 

Rúbriques 

a) S’han tingut en compte els criteris d’assignació de tutories i especialitats? 
Sí, i ha tingut molt de pes les preferències dels mestres del claustre per un determinat  cicle. 
b) S’ha promogut el canvi de cicle dels diferents docents. Quin percentatge ha canviat 
No hi ha hagut canvis, tot i  que s’ha fet una consulta als mestres, per escrit. 
c) Quin és el grau de satisfacció de la comunitat educativa? Alumnes, Mestres, famílies 
Entenem que és satisfactori, donat que els alumnes avancen i es promouen activitats que faciliten la 
col·laboració de les famílies. 
Proposta de millora 

Tenir present els resultats de la consulta feta al claustre i adequar-los a la realitat de l’escola. 

3.2 Calendari del curs escolar 2015-16 
Accions 

Assignar dies de lliure disposició i consensuar  

Rúbriques 

a) S’ha tingut en compte la proposta feta per a la ciutat en quant a dies de lliure disposició? 
Si  
b) Hi ha hagut consens? 
si 
Proposta de millora 
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Tenir present aquestes dades a l’hora de planificar reunions o activitats del centre. 

3.3 Horari del centre 
Accions 

Assignar en diferents dies i amb antelació les diferents reunions de cada Cicle per tal d’afavorir la major 
assistència de les famílies 

Rúbriques 

a) Quin percentatge d’assistència i de faltes comunicades hi ha hagut a les reunions. 
L’assistència és del 95% a les reunions de l’escola. 
b) Com s’ha valorat el servei d’acollida 
El servei d’acollida es valora molt positivament, afavoreix l’assistència de les famílies a les reunions convocades. 
Proposta de millora 

Acabar les reunions amb una estona més informal on les famílies puguin consultar dubtes, parlar entre 
ells, amb les mestres, tot prenent algun refrigeri que amenitzi la trobada. 

3.4.2. Informes d’avaluació 
 Accions 

Afavorir la comunicació i el seguiment mitjançant els informes d’avaluació 

Rúbriques 

a) S’han retornat signats tots els informes donats 
El 95% si s’han retornat. 
b) Ha calgut necessitat mantenir una reunió per tal d’acabar d’explicar l’informe 
En casos molt puntuals i amb alumnes amb dificultats importants. 
Proposta de millora 

Recordar a les famílies que tenen un espai setmanal a disposició per parlar amb els mestres. 
 

3.4.3. Entrevistes amb les famílies 
Accions 

Mantenir com a mínim una trobada al curs amb les famílies per posar en comú diferents aspectes del 
desenvolupament de l’alumne i del seu entorn. 

Rúbriques 

a) Quantes entrevistes s’han mantingut amb cada família (tutories i especialistes) 
Una mínim durant el curs amb les tutories. 
b) S’han prioritzat aquelles que l’alumne es troba amb una situació més complexa 
Si, són les famílies que han fet més d’una entrevista durant el curs 
c) S’han realitzat acords que s’hagin incomplert o no s’hagin arribat a assolir? 
Si, en alguns casos concrets.  
Proposta de millora 

Tenir en compte a l’hora de fer el traspàs als nous tutors, com han anat les entrevistes, la situació de la 
família i els pactes assolits o no per programar el calendari i els temes a tractar a les entrevistes. 

 

3.4.4. Atenció i tractament a les famílies amb situacions específiques. 
Accions 

Mantenir un seguiment periòdic de les famílies amb situacions complexes 

Rúbriques 

a) Quina freqüència hi ha hagut de reunions socioeducatives 
Una cada dos mesos 

b) S’ha tingut contacte amb serveis socials i les famílies per millorar la seva situació 
Si, i s’han incorporat a les trobades l’esplai Xixell de cara a alumnes que puguin accedir al projecte clau, 
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ja que a meitat de curs, el centre obert, que era un recurs que feien servir famílies amb dificultats va 
desaparèixer de cop i  volta per manca de recursos. 

 

3.5 Calendari i horari de reunions dels òrgans de govern del centre 

3.5.1. Consell Escolar 
Accions 

Reunir als representants de la comunitat educativa per tal de fer un seguiment de l’evolució de l’escola i 
fer propostes de millores 

Rúbriques 

a) S’ha respectat el calendari prefixat i s’han mantingut la temporització de les trobades 
No s’ha fet un calendari prefixat. I la situació especial de l’equip directiu no ha permés una major 
periodicitat de trobades. 
b) Quina valoració s’en fa per part dels diferents representants, del Consell Escolar 
Des de els representants del pares i mares es fa una bona valoració del Consell Escolar, se’ns escolta en 
totes les propostes que fem i en la mesura del que es possible es porten a terme. 
Estaria bé que poguéssim tenir el calendari de sessions que aquest any no s’ha pogut fer 
Durant aquest curs, es va prendre una decisió per la comissió permanent del Consell Escolar, per un 
tema puntual com era el Calendari Escolar, per tal de no haver reunir-se tot el consell, es valora 
positivament . 
Proposta de millora 

Establir el calendari de trobades a la primera sessió de consell escolar per tenir una previsió de les 
sessions que hi haurà previstes al llarg del curs. 

  

3.13 Llibres de text 
Accions 

Adaptar el concepte de socialització de llibres de text a la nova realitat escolar 

Rúbriques 

a) S’ha fet un replantejament i una redistribució dels recursos adaptat a la nova realitat 
Si. 
b) Quina previsió s’ha fet pel doble grup a cicle superior 
Donat els problemes de gestió per tirar endavant el plantejament de l’escola amb alguns aspectes dels 
llibres de text, i les queixes i demandes d’algunes famílies, de cara al curs vinent es planteja comprar 
alguns materials duplicats. 
Proposta de millora 

Tal i com està previst al projecte de direcció: 
Cicle Infantil: No fer servir cap llibre de text i quedaran substituïts per material pedagògic/didàctic. 
Cicle Inicial: No fer servir llibres de text per les àrees de medi i matemàtiques. Es treballarà amb 
materials manipulatius, projectes i material didàctic d’aula. 
Cicle Mitjà: No fer servir llibres de text per l’àrea de medi ni quadernets d’activitats per l’àrea de 
matemàtiques, que es treballarà des d’un enfoc competencial i manipulatiu. L’àrea d’anglès potenciarà 
la lectura en petit grup a les estones de desdoblament. 
Cicle Superior:  No fer servir llibres de text per l’àrea de medi ni quadernets d’activitats per l’àrea de 
matemàtiques, que es treballarà des d’un enfoc competencial i manipulatiu. L’àrea d’anglès no farà 
servir quadernets i es potenciarà el treball per projectes. 
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3.14 Mitjans de comunicació – informació amb les famílies 
Accions 

Adoptar mesures per millorar les comunicacions amb les famílies 

Rúbriques 

a) Quins han estat els principals mitjans de comunicació amb les famílies 
Les circulars, les notificacions a les entrades de l’escola a través de bufs i el web del centre i els emails 
de pares delegats. De totes la més efectiva sense dubte ha estat via pares delegats a través d’email i 
aquests feien difusió al grup classe. 
b) S’han adoptat mesures noves? Quin impacte han tingut. 
Es va plantejar fer servir una plataforma, però per manca de temps i recursos humans no es va poder 
provar . 
Proposta de millora 

Continuar amb el grup de pares delegats i fer una trobada mensual direcció-AMPA. 
 

3.15 Prevenció de riscos laborals 
Accions 

Seguir el pla de treball organitzat per la coordinadora 

Rúbriques 

a) S’han fet efectius els punts de treballs proposats al pla? 
Si. 
b) Hi ha hagut mesures o propostes de millora. 
No. 

3.16 Activitats extraescolars 
Accions 

Oferir unes activitats extraescolars adaptades a les famílies i a la filosofia d’escola 

Rúbriques 

a) S’han fet trobades de coordinació per fer seguiment de les activitats AMPA – Escola 

Si,de manera informal i sense programar. 
b) S’han consensuat les activitats proposades 

Si. 
c) S’han ofert altres activitats a més de les presentades inicialment 

Si, degut a la iniciativa de l’AMPA a promoure extraescolars per a mares i pares, i que es valora molt 
positivament. 
Proposta de millora 

Limitar les inscricpcions en el sentit de no deixar que els nens i nenes comencin l’activitat a mig mes, 
així els llistats que es faciliten al claustre només caldrà donar-los a començament de mes. 

 

4. Avaluacions externes 

4.1 Resultats de l’Aplicació de l’Avaluació Anual de Centre (AVAC) 2015-16 

Propostes de millora AVAC 
Aprofundir en el treball de coordinació del professorat que imparteix  la llengua anglesa.  Es proposa 
revisar  els  resultats  obtinguts  a  la  prova  de  sisè  aplicada    el  curs  2014-15  i consensuar 
actuacions amb  la finalitat de  millorar la Competencia lingüística en  llengua Anglesa. 
Accions 
- Incorporar un segon especialista de llengua anglesa a la plantilla per tal d’aprofundir en el treball de 
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coordinació. 
Rúbriques 
Quantes trobades han fet les especialistes d’anglès dedicades a coordinar i fer seguiment  de l’àrea. 
Quines actuacions s’han consensuat per millorar la competència lingüística anglesa 
 

Propostes de millora AVAC 
Afavorir  el lideratge  distribuït   potenciant   les funcions   pedagògiques   de les coordinadores   de 
cicle. Consolidar  els criteris  de coordinació   entre cicles  especialment   pel que fa a les activitats 
d'ensenyament-aprenentatge  en llengua  anglesa. 
introduir  a la PGA indicadors  de progrés  relacionats  amb els objectius  de millora  per tal de fer un 
seguiment  més acurat  de les mesures  de canvi incorporades. 
Accions 
- Establir un calendari de trobades mensual que faciliti i propicií l’intercanvi d’experiències per coordinar i 
millorar els plantejaments d’aula  
Rúbriques 
Quantes sessions s’han fet mensualment dedicades de manera explícita a dinamitzar i consolidar aspectes 
de les activitats ensenyament aprenentatge. 
S’ha fet una trobada mensual explicita dedicada a consolidar aspectes de les activitats d’ensenyament 
aprenentatge de matemàtiques. 
Quins indicadors de progrés relacionats amb els objectius de millora s’han introduït al PGA? 
S’han introduït indicadors relacionats amb els intercicles que és el format que hem pensat per dur a 
terme aquesta nova forma de lideratge distribuït. 
Proposta de millora Escola 

Augmentar el número de intercicles explícits per treballar aspectes de matemàtiques manipulatives i 
de projectes de medi. 
Modificar el catàleg de la plantilla per comptar amb una segona especialista de llengua anglesa. 
  

Propostes de millora AVAC 
Consolidar les mesures desenvolupades pel centre en l'atenció a la diversitat i  explicitar-les en el PEC 
amb la finalitat d'actualitzar els trets d'identitat i  el carácter propi del centre. 
Accions 
- Actualitzar el PEC d’acord al nou enfocament de la Comissió d’Atenció a la Diversitat i  Educació Especial. 
Rúbriques 
Quins canvis s’han afegit que copsin el nou enfocament? 
-  Programar mensualment una trobada amb l’especialista i l’EAP per intercanviar informació i poder valorar si 
cal canviar algun aspecte, tenint present les necessitats que es valoren des de la tutoria. 

- Que l’especialista intervingui dins de l’aula simultàniament amb la mestra amb el gran grup quan es 
treballin projectes o amb materials manipulatiu dins de l’aula 
- S’aposta per fer grups per necessitats i no només per nivell. 

 

4.2 Valoració dels resultats de l’alumnat 
Accions 

Analitzar les diferents informacions relatives a l’evolució de l’alumnat i consensuar els resultats. 

Rúbriques 

a) S’han fet juntes d’avaluació per analitzar i valorar els resultats de cada alumne 

Si, una trimestral. 
b) S’han consensuat els resultats de progrés 

Si, a les juntes d’avaluació. Posant en comú els resultats de les diferents àrees. 
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c) Són coherents els resultats interns i els de les proves externes? 

En termes generals si. Tot i que continuem trobant que el context en el que es passen aquestes proves 
no reflecteix el nivell d’aprenentatge real, ja que els genera inseguretat i pressió i això altera el resultat 
de les mateixes. I d’altra banda el pes dels ítems amb els que els alumnes són avaluats no està clar i 
sembla que no és equilibrat. Per aquest darrer motiu s’han presentat diverses reclamacions. 
Proposta de millora 

Aprofitar els intercicles per poder fer seguiment de l’evolució dels alumnes amb una major periodicitat. 
A nivell de proves externes no podem fer proposta de millora tot i que pensem que hi ha aspectes que 
es podrien millorar en quant a l’aplicació, no la prova en si. 

 


