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1. INTRODUCCIÓ 

Un cop finalitzat aquest curs escolar 2016-17, s’ha fet balanç i valoració de la tasca edu-

cativa i de la vida organitzativa escolar que s'ha produït al llarg del curs.   

Amb aquesta memòria avaluadora, es rendeix comptes a la Comunitat Escolar i a la Ins-

pecció Educativa, sobre el grau d’assoliment dels objectius definits a la Programació Ge-

neral Anual 2016-17 (article 10 del DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels cen-

tres educatius), d’acord amb els criteris, els indicadors i els procediments d’avaluació 

prèviament planificats. 

A partir de les conclusions de les valoracions s’han formulat les propostes de millora que 

serviran com a punt de partida, juntament amb el Projecte de Direcció 2016-20, per 

l’elaboració de la Programació General Anual 2017-18. 

L’elaboració d’aquest document, i la valoració global de les dades ha sorgit com a resul-

tat d’un procés participatiu, d’anàlisi, reflexió i formulació de propostes per part del 

Claustre de mestres i amb la supervisió del Consell Escolar. 
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2. AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS DE LA PGA  

A continuació es presenten els objectius que l’equip docent es va plantejar per a aquest 

curs 2016-17 partint dels objectius generals bàsics: 

 Millorar l’àmbit institucional, organitzatiu i de funcionament de centre. 

 Millorar els resultats educatius. 

 Millorar l’ús de les TIC i els recursos digitals. 

 Millorar la cohesió social. 

I aquests objectius anuals es van concretar en objectius específics, les corresponents 

estratègies i actuacions per assolir-los, i el seu grau d’assoliment mitjançant els indica-

dors de seguiment i d’avaluació. 

Per a la interpretació de l’assoliment dels objectius, s’ha de tenir en compte els següents 

aspectes: 

- A les graelles d’objectius generals, s’ha afegit una columna d’assoliment, que-

dant reflectit si l’actuació s’ha realitzat o no, amb (realitzat) i  (no realitzat). I 

a la columna de temporalització, quan l’actuació s’ha realitzat en un termini dife-

rent, s’ha concretat en color blau. 

-  A continuació, es mostren les graelles d’indicadors de seguiment i avaluació, on 

s’especifica el grau d’execució i d’impacte. Així com els indicadors de progrés. 

- I finalment, una graella amb valoració i propostes de millora en funció de cada 

objectiu. 

 

 



 

 

 

 

Objectiu General: Millorar l’àmbit institucional, organitzatiu i de funcionament del centre. 
 Objectiu 1. Elaborar el Projecte Educatiu  de Centre. 

Estratègia 
1.1. Continuació de l’elaboració dels apartats del PEC no realitzats anteriorment. 
1.2.Promoció de la participació de la Comunitat Educativa en el procés d’elaboració. 
1.3. Disseny de treball conjunt entre l’equip directiu i els coordinadors per optimitzar les sessions. 

Actuacions Recursos Temporal. Agents implicats Assoli-
ment 

1.1.1. Definir el contingut que ha de tenir el PEC segons la 
normativa actual. 

Documents de consulta (normativa, altres 
projectes, llibres...). 1r tr Equip Directiu  

1.1.2. Revisar els documents elaborats anteriorment. Registre de documents revisats. 1r tr 
Equip Pedagògic 
  

1.1.3. Seqüenciar les parts i els documents pendents 
d'elaboració pels cursos 2016-20. Llistat de documents pendents. 1r tr Equip Directiu  

1.1.4. Elaborar una graella de seguiment. Graella de parts i documents de seguiment. 1r tr 
Equip Directiu 
  

1.1.5 Elaborar els documents del curs 2016-17. Documents del curs 16-17. 2n i 3r tr 
Equips de treball de PEC 
  

1.2.1. Vehicular alguns continguts amb les comissions. Llistat de documents de comissions. 2n i 3r tr 
Comissions 
  

1.2.2. Definir un calendari de treball de les comissions. Calendari de treball de les comissions. 2n i 3r tr 
Comissions 
  

1.2.3. Consensuar i aprovar els documents o parts 
elaborats en Claustre del curs 16-17. Actes de claustres. 2n i 3r tr Claustre  

1.2.4. Presentar les parts i els documents al Consell 
Escolar del curs 16-17. Actes de Consell Escolar. 2n i 3r tr Consell Escolar  

1.3.1. Coordinar en Equip Pedagògic les sessions 
d’elaboració del PEC. Fulls de planificació. Tot el curs Equip Pedagògic  

  

Responsable Directora 

  



 

 

 

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ (Elaborar el Projecte Educatiu  de Centre) 

Qualitat execució: Grau d'aplicació de les actuacions. 

20%  20% 20%  20%  20%  TOTAL 

S'ha definit el contingut del 
PEC. 

S'han revisat els documents exis-
tents. 

S'han seqüenciat les parts del PEC. 
S'ha elaborat la graella de segui-
ment i un calendari. 

 S'han aprovat els documents o 
parts elaborades. 

 

80 

0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20  % 

 

Qualitat execució: Grau d'eficiència en el desenvolupament de les actuacions. 

25% Termini 25% Recursos 25% Metodologia 25% Nivell d'implicació TOTAL 

Les accions s'han portat a terme dins el 
termini establert. 

S'ha disposat de temps, instruments, per-
sonal... adequats. 

Satisfacció amb la forma com s'ha portat a 
terme el procés. 

S'han realitzat les tasques, compartit cri-
teris i pres acords. 90 

0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25  % 

 

Grau d'impacte: Grau d'eficàcia de l'actuació. 

30% 30% 40% TOTAL 

La Comunitat Educativa coneix les parts o documents del 
PEC elaborats. 

El Claustre ha definit les prioritats educatives de centre. Nombre de documents elaborats del curs 2016-17. 90 

0 10 15 20 30 0 10 15 20 30 0 10 20 30 40 %  

 

INDICADORS DE PROGRÉS PES Mitja 4 darrers 
cursos 

Punts de millo-
ra totals 

Previsió 2016-17 Documents 
elaborats 16-17 

(*) Índex d’apartats i/o documents elaborats en la planificació del curs 2016-17. 100% - - 23 apartats i/o 
documents 15 

Assoliment total 65% 

 

 

 

 



 

 

 

Objectiu General: Millorar l’àmbit institucional, organitzatiu i de funcionament del centre. 

1. Elaborar el Projecte Educatiu  de Centre. 

VALORACIÓ:  

Quasi totes les actuacions planificades s’han portat a terme, hi ha un 80% d’actuacions realitzades, de les dues actuacions marcades com a no realitzades, 

s’ha fet una part de la redacció però manca acabar-la i per tant, aprovar-les. 

En aquest inici, de l’elaboració del PEC, s’ha fet un treball molt profund en el qual s’han fet tasques prèvies de documentació, revisió i planificació. El resul-

tat ha estat un guió amb la concreció dels diferents apartats del contingut del PEC distribuïts al llarg dels quatre cursos.  

Els apartats elaborats aquest curs han estat fruit d’un treball minuciós de tot l’equip docent que reflecteix l’essència i la identitat del centre. 

Aquest procés lent, de debat, de consens, ha requerit més sessions de treball de les planificades prèviament, i per això tots els documents i/o apartats 

planificats no s’han pogut aprovar en aquest curs. En aquest sentit, s’ha volgut prioritzar la qualitat en el procés, atès que ha de ser un document real i 

compromès. 

PROPOSTA:  

- Plantejar formes organitzatives adients a les necessitats de l’elaboració del PEC, que combinin el debat i l’eficàcia. 

- Planificar un calendari de sessions PEC. 

- Acabar la redacció dels aparts pendents i aprovar-los. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Objectiu General: Millorar els resultats educatius. 

Objectiu 2. Millorar els resultats de les competències bàsiques de 6è de primària en l’àrea de llengua catalana i castellana per sobre del 85% de 
superació. 

Estratègia 

2.1.  Organització d’una línia metodològica per la millora de les CCBB. 
2.2. Elaboració i aplicació dels criteris d’avaluació per cursos i nivells. 
2.3. Aplicació de les proves d’avaluació interna. 
2.4. Impuls de la formació del professorat que respongui als interessos i necessitats del centre. 

Actuacions Recursos Tempor. Agents implicats Assoli-
ment 

2.1.1. Definir una planificació tenint en compte el 
calendari  i els recursos humans. Calendari de planificació. 1r tr Equip Directiu  

2.1.2. Establir sessions pedagògiques per afavorir el 
treball en equip i la coherència de centre. Calendari de les sessions pedagògiques. 1r tr Equip Directiu  

2.1.3. Aplicar i fer seguiment del continguts mínims de la 
consciència fonològica a Educació Infantil. Document de «Consciència fonològica». Tot el curs Educació infantil   

2.1.4. Aplicar i fer seguiment dels continguts mínims de 
l’expressió escrita de llengua catalana a Primària. Graella de continguts mínims. Tot el curs Tutors/es i especialistes  

2.1.5. Realitzar coordinacions de P5 i 1r per assegurar la 
coherència i el traspàs d’informació entre etapes. Actes de les sessions. 1r i 2n tr Ed. Infantil i Cicle Inicial  

2.1.6. Utilitzar la llengua castellana en altres àrees 
d’aprenentatge pel grup de 4t de Primària. Activitats realitzades en castellà en altres àrees. Tot el curs Tutor de 4t de Primària  

2.1.7. Elaborar graelles de seguiment de resultats de 
CCBB per dimensions de la llengua catalana i castellana. Graelles de resultats de CCBB per dimensions. 2n i 3r tr Equip Pedagògic  

2.1.8. Elaborar graelles de seguiment de resultats per 
nivells d’assoliment de la llengua catalana i castellana. Graelles de resultats de CCBB per nivells. 2n i 3r tr Equip Pedagògic  

2.2.1.  Realitzar sessions de pre-avaluació. Acta de les sessions de pre-avaluació. 1r, 2n i 3r tr 
Claustre 
  

2.2.2.  Aplicar els criteris d'avaluació de llengua catalana. Criteris d’avaluació de llengua catalana. Tot el curs 
Tutors/es i especialistes 
  

2.3.1. Elaborar les instruccions d'aplicació de les proves 
internes d’expressió escrita de llengua catalana. Instruccions de les proves. 1r tr Cicles  

2.3.2. Revisar els criteris de correcció de la prova 
d'expressió escrita de Cicle inicial. Prova d’expressió escrita de CI. 1r tr Cicle Inicial  



 

 

 

2.3.3. Aplicar i consolidar les proves internes d'expressió 
escrita de llengua catalana. Proves internes d’expressió escrita. 1r i 3r tr Tutors/es  

2.3.4. Elaborar graelles de seguiment estadístic dels 
resultats de les proves ACL per component, tant a nivell 
com de grup. 

Graelles de resultats de les proves ACL. 1r tr Equip Directiu  

2.4.1. Realitzar la formació de centre «Avaluació 
competencial. Els projectes». Acta de les sessions de formació. 1r i 2n tr Claustre  

 

 

Responsable Coordinador de Primària 
Cap d’estudis 

 

 

 

 



 

 

 

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ (Millorar els resultats de les competències bàsiques de 6è de primària en l’àrea de llengua catalana i castellana per sobre del 85% de superació). 

Qualitat execució: Grau d'aplicació de les actuacions. 

25%  25%  25%  25%  TOTAL 

S'han elaborat les graelles i les proves 
d’expressió escrita. S'han fet les sessions planificades.  S’han fet sessions de llengua castellana 

en altres àrees. 
S’ha realitzat la formació. 

 

100 

0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25  % 

 

Qualitat execució: Grau d'eficiència en el desenvolupament de les actuacions. 

25% Termini 25% Recursos 25% Metodologia 25% Nivell d'implicació TOTAL 

Les accions s'han portat a terme dins el 
termini establert. 

S'ha disposat de temps, instruments, per-
sonal... adequats. 

Satisfacció amb la forma com s'ha portat a 
terme el procés. 

S'han realitzat les tasques, compartit cri-
teris i pres acords. 100 

0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25  % 

 

Grau d'impacte: Grau d'eficàcia de l'actuació. 

30% 40% 30% TOTAL 

 Les proves i les graelles de CCBB i ACL defineixen el nivell 
de l’alumnat. 

L’alumnat ha treballat els continguts corresponents al 
nivell. 

Han millorat les CCBB respecte les mitjanes del curs an-
terior 

i es manté un bon nivell en les Diagnòstiques de 3r. 
90 

0 10 15 20 30 0 10 20 30 40 0 10 15 20 30 %  

 

 INDICADORS DE PROGRÉS PES Mitja 4 darrers 
cursos 

Punts de millo-
ra totals 

Previsió  

2016-17 
Resultats  

2016-17 

 Índex d’alumnes que superen les àrees de llengua catalana i castellana en acabar CI/CM/CS. 50% 92.05% 0.95% = o < 93% 100% 

 Índex d’alumnes que superen l’expressió escrita de les CB de llengua catalana a 6è de primària. 50% 82.50% 1.50% = o < 84% 90% 

 Assoliment total 100% 



 

 

 

  
 

Objectiu General: Millorar els resultats educatius. 

2. Millorar els resultats de les competències bàsiques de 6è de primària en l’àrea de llengua catalana i castellana per sobre del 85% de superació. 

VALORACIÓ:  

Totes les actuacions planificades s’han portat a terme dins el termini establert, per tant hi ha un 100% d’actuacions realitzades. 

L’equip docent valora molt positivament disposar de referents clars mitjançant els continguts mínims de les àrees, així com uns criteris ben definits per a la 

correcció de l’expressió escrita de les proves internes. 

Es veu la necessitat de tenir eines per treballar el procés d’escriptura, en concret, la distribució i seqüenciació de les tipologies textuals per àrees i nivells, i el 

procés de composició de textos, amb l’objectiu de definir una línia metodològica de centre. 

També es valora molt positivament les sessions de preavaluació per orientar el professorat amb eines i criteris consensuats per avaluar el procés 

d’aprenentatge. 

Es considera que el treball de consciència fonològica a EI i CI facilita un seguiment vers el procés de lectoescriptura, per això es planteja la seva continuïtat 

integrada a l’organització d’EI. 

Un cop analitzats els resultats de les CB en llengua catalana i castellana de 6è de primària, s’observa que persisteixen les oscil·lacions en els resultats 

d’assoliment segons les dades anuals, però s’assoleix el segon indicador de progrés, ja que se supera la mitja dels darrers quatre cursos, superant així el 84% 

que s’havia proposat. 

Atès que els dos indicadors de progrés s’han assolit, es valora molt positivament totes les actuacions realitzades, així com el nivell de millora.  

PROPOSTA:  

- Vetllar pel seguiment i la consolidació dels recursos metodològics iniciats en els darrers dos cursos. 

- Realitzar un formació interna de centre per millorar l’expressió escrita i definir una línia metodològica. 

- Utilitzar el material de consciència fonològica en el racó de llengua d’EI i CI i fer seguiment metodològic. 

 



 

 

 

 

 

 

Objectiu General: Millorar els resultats educatius. 
Objectiu 3. Millorar els resultats de les competències bàsiques de 6è de primària en l’àrea de llengua anglesa per sobre del  79% de superació. 

Estratègia 
3.1. Organització d’una línia metodològica per la millora de les CCBB. 
3.2. Participació en el projecte Sharing to learn. 
3.3. Dinamització lingüística i comunicativa en els àmbits acadèmics i d’interculturalitat per afavorir el plurilingüisme. 

Actuacions Recursos Temporali
tzació Agents implicats Assoli-

ment 
3.1.1. Planificar i temporalitzar les activitats de llengua 
anglesa en altres àrees curriculars d’Educació Infantil i 
Primària a inici de curs. 

Graella de planificació. 1r tr Equip Directiu  

3.1.2. Realitzar activitats de comprensió oral de forma 
sistemàtica al llarg de tot el curs. Llistats de les activitats. Tot el curs Especialista d’anglès  

3.1.3. Continuar amb el treball de comprensió lectora a 
CM i CS. Graella de seguiment. Tot el curs Especialista d’anglès  

3.1.4. Elaborar proves d’expressió escrita per Cicle 
Superior. Prova d’expressió escrita de CS. 2n tr Especialista d’anglès  

3.1.5. Adquirir materials editats en llengua anglesa per 
treballar la comprensió oral des de primer fins a sisè de 
primària. 

Materials didàctics. 1r tr Especialista d’anglès  

3.2.1. Participar en el Programa Sharing to learn amb 
l’alumnat de 1r de Primària. Valoració de l’activitat. Tot el curs Especialista d’anglès  

3.3.1. Realitzar activitats de presa de contacte amb la 
llengua anglesa (teatre, jocs, lectures). Llistat d’activitats. Tot el curs Especialista d’anglès  

 

Responsable Especialista de llengua anglesa 



 

 

 

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ (Millorar els resultats de les competències bàsiques de 6è de primària en l’àrea de llengua anglesa per sobre del  79% de superació). 

Qualitat execució: Grau d'aplicació de les actuacions. 

25%  25%  25%  25%  TOTAL 

S’ha realitzat activitats en llengua anglesa 
en altres àrees. 

S’ha participat en el programa Sharing to 
learn. 

S’ha renovat el material didàctic en llen-
gua anglesa. 

 S’ha elaborat la prova d’expressió escrita 
per CS. 

 

100 

0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25  % 

 

Qualitat execució: Grau d'eficiència en el desenvolupament de les actuacions. 

25% Termini 25% Recursos 25% Metodologia 25% Nivell d'implicació TOTAL 

Les accions s'han portat a terme dins el 
termini establert. 

S'ha disposat de temps, instruments, per-
sonal... adequats. 

Satisfacció amb la forma com s'ha portat a 
terme el procés. 

S'han realitzat les tasques, compartit cri-
teris i pres acords. 90 

0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25  % 

 

Grau d'impacte: Grau d'eficàcia de l'actuació. 

30% 40% 30% TOTAL 

L’alumnat ha respost favorablement a les activitats en llen-
gua anglesa. 

S’han utilitzat recursos i material didàctic en llengua an-
glesa a les aules. 

 Han millorat les CCBB respecte les mitjanes del curs 
anterior. 50 

0 10 15 20 30 0 10 20 30 40 0 10 15 20 30 %  

 

INDICADORS DE PROGRÉS PES Mitja 4 darrers 
cursos 

Punts de millo-
ra totals 

Previsió  

2016-17 
Resultats  

2016-17 
Índex d’alumnes que superen l’àrea de llengua anglesa en acabar CI/CM/CS. 50% 90.92% 0.58% = o < 91.5% 94.1% 

Índex d’alumnes que superen les competències bàsiques en llengua anglesa a 6è de primària. 50% 81.40% 0.6% = o < 82% 70% 

Assoliment total 50% 

 



 

 

 

Objectiu General: Millorar els resultats educatius. 

3. Millorar els resultats de les competències bàsiques de 6è de primària en l’àrea de llengua anglesa per sobre del  79% de superació. 

VALORACIÓ:  

Totes les actuacions planificades s’han portat a terme dins el termini establert, per tant hi ha un 100% d’actuacions realitzades.  

S’observa que, tot i haver realitzat totes les actuacions, els resultats segons els indicadors de progrés no són els previstos, sobretot pel que fa a 

l’assoliment de les proves externes. En canvi, segons l’avaluació interna si que hi ha un assoliment. Aquest decalaix d’un 25% entre els resultats interns i 

externs, no és coherent i per tant, s’hauran de prendre les mesures correctores adients per anar modificant aquesta diferència. 

A més a més, s’ha donat un retrocés en els resultats, tant anuals com en la mitjà dels darrers 4 cursos (5’6 punts per sota). 

Per altra banda, s’observa en comprensió oral  de les CB s’ha passat d’un 70% baix en el curs 15-16 a un 20% en aquest curs. Per tant, l’actuació realitzada de 

treball sistemàtic de la llengua oral ha donat el seu fruit. 

Pel que fa al Sharing to learn es fa una valoració positiva tot i que és una actuació molt específica en un grup i un horari molt concret, per tant no és massa 

notable en el grau d’impacte. A més a més, hi ha dificultats per aconseguir que l’alumnat de l’Institut estigui disposat a venir a Castellví, provocant sovint 

la no continuïtat en un mateix nivell. 

Els resultats totals segons els indicadors de progrés no són els previstos, atès que un dels dos indicadors no s’ha assolit.  

PROPOSTA:  

- Focalitzar els esforços en un aspecte concret de la llengua i treballar-lo de forma sistemàtica. 

- Preveure en l’horari de l’alumnat que el CS faci anglès en sessions de tarda per aconseguir el Sharing to learn. 

- Reforçar la comprensió lectora i la comprensió escrita de forma sistemàtica. 

- Continuar treballant la llengua anglesa en altres àrees. 

- Fer un estudi sobre la relació en l’assoliment alt de les CB i l’assistència a extraescolars en anglès o a acadèmia anglesa. 

- Estudiar la possibilitat de sol·licitar un perfil lingüístic per fer una altra àrea en anglès. 

- Destinar reforços per fer un suport més individualitzat a l’alumnat. 

 



 

 

 

 

 

Objectiu General:  Millorar l’ús de les TIC i dels recursos digitals. 
Objectiu 5. Optimitzar les eines digitals de suport pedagògic i la seva gestió. 

Estratègia 

5.1. Manteniment i actualització del maquinari TAC. 
5.2. Revisió i actualització del Pla TAC. 
5.3. Aplicació i seguiment dels continguts TAC en cada nivell. 
5.4. Implementació d’una nova organització digital dels recursos i de la documentació del centre. 
5.5. Formació continuada interna i externa del professorat. 
5.6. Elaboració d’una prova interna de competències bàsiques en l’àmbit digital. 

Actuacions Recursos Tempora- 
lització Agents implicats Assoli-

ment 
5.Recerca de recursos humans externs gratuïts per com-
plementar el servei tècnic del Departament. Consulta a tècnic preventiu. 1r tr Coordinadora TAC --- 

5.1.1. Establir el procediment de gestió d’incidències de 
maquinari Tac. Graella d’incidències. Tot el 

curs Coordinadora TAC  

5.2.1. Elaborar un qüestionari de les necessitats de cen-
tre. Formulari google. 1r tr Coordinadora TAC  

5.2.2.Analitzar els resultats del qüestionari per a la revisió 
del pla TAC. Formulari google. 2n i 3r tr Comissió TAC  

5.3.1. Vetllar pel seguiment de la graella de continguts 
TAC. Graella de continguts. 1r tr Claustre  

5.4.1. Ampliar el nombre de sessions de la Comissió TAC i 
ampliació d’hores de coordinació TAC. Planficació i horaris. Tot el 

curs Comissió TAC  

5.5.1. Realitzar una formació TAC de l’àmbit d’aplicacions 
google. Aplicacions de google. 1r i 2n tr Formadora  

5.6.1. Elaborar una prova de final de cicle de competèn-
cies de l’àmbit digital per a Cicle Mitjà. Proves TAC de CM. 2n i 3r tr Comissió TAC  

5.6.2. Pilotar la prova de competències de l’àmbit digital 
a CM. Proves TAC de CM. 3r tr Tutor de 4t de Primària  

Responsable Coordinadora TAC 

  



 

 

 

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ (Optimitzar les eines digitals de suport pedagògic i la seva gestió). 

Qualitat execució: Grau d'aplicació de les actuacions. 

20% 20% 20% 20% 20% TOTAL 

 S’han gestionat les incidències de 
maquinari. 

S’ha elaborat un qüestionari per a la 
revisió del Pla TAC. 

S’ha fet seguiment de la graella de 
continguts TAC. S’ha realitzat la formació TAC.  

S’ha elaborat una prova de 
competències de l’àmbit 
digital per a cicle Mitjà. 

 

100 

0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20  % 

 

Qualitat execució: Grau d'eficiència en el desenvolupament de les actuacions. 

25% Termini 25% Recursos 25% Metodologia 25% Nivell d'implicació TOTAL 

Les accions s'han portat a terme dins el 
termini establert. 

S'ha disposat de temps, instruments, per-
sonal... adequats. 

Satisfacció amb la forma com s'ha portat a 
terme el procés. 

S'han realitzat les tasques, compartit 
criteris i pres acords. 100 

0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25  % 

 

Grau d'impacte: Grau d'eficàcia de l'actuació. 

30% 40% 30% TOTAL 

 L’alumnat ha treballat els continguts corresponents al 
nivell. 

 El 75% del professorat aplica els recursos de la formació 
TAC. 

La prova permet detectar el grau d’assoliment de les 
competències de l’àmbit digital a final de CM.  90 

0 10 15 20 30 0 10 20 30 40 0 10 15 20 30 %  

 

INDICADORS DE PROGRÉS PES Dades 2015-16 Punts de millora 
totals 

Previsió  

2016-17 
Resultats 

16-17  

(*) Índex de mestres que participen en la formació a centre “Competències bàsiques de l’àmbit digital”. 30% - - 95% 100%  

Índex de famílies subscrites a la pàgina web i/o blogs de classe. 35% 0 25% < 25% 100%  

Nº d’entrades publicades a la pàgina web. 35% 27 9 36 148  

Assoliment total 100%  



 

 

 

 Objectiu General: Millorar l’ús de les TIC i dels recursos digitals. 
5. Optimitzar les eines digitals de suport pedagògic i la seva gestió. 

 VALORACIÓ:  
Totes les actuacions planificades s’han portat a terme dins el termini establert, per tant hi ha un 100% d’actuacions realitzades. 
La primera actuació, buscar alumnat de pràctiques de cicle formatiu d’informàtica com a suport de manteniment del maquinari del centre, es va desesti-
mar a l’octubre, després de fer una consulta als centres de formació de pràctiques i veure que no era viable. 
Es valora molt positivament la formació interna de centre amb la mestra que porta la coordinació TAC, ja que ha donat molts bons resultats en els àmbits 
d’intervenció. Per tant, fora molt adequat donar continuïtat a aquesta formació interna. 
Es veu la necessitat de revisar la distribució dels continguts TAC de centre, atès que en totes les tutories no ha estat possible treballar tots el continguts 
seqüenciats per nivell, i d’aquesta manera fer una actualització d’aquests. 
Es considera molt positiu el pilotatge de la prova TAC a 4t de primària, ja que reflecteix molt bé l’assoliment dels continguts treballats al llarg dels cicles. 
A més a més de totes les actuacions planificades a la PGA, s’han realitzat d’altres no previstes, prou importants i de molta dedicació, que s’ha hagut de 
realitzar fora de l’horari previst. 
Atès que els tres indicadors de progrés s’han assolit, es valora molt positivament totes les actuacions realitzades i el seu grau d’impacte.  
PROPOSTA:  

- Continuar amb la formació a centre (format taller a centre) de l’àmbit digital. 
- Revisar i actualitzar la distribució dels continguts TAC per nivell. 
- Valorar les actuacions que pot fer l’alumnat segons el nivell i la tasca. 
- Incorporar als càrrecs que es realitzen a les aules, tasques que requereixin competències TAC. 

-  

 

 

 



 

 

 

Objectiu General:  Millorar la cohesió social. 
Objectiu 6. Potenciar la cohesió social de la Comunitat Educativa des d’una mirada sistèmica. 

Estratègia 

6.1. Millora dels canals de comunicació i participació. 
6.2. Disseny d’activitats per desenvolupar conjuntament amb els pares i mares, membres de l’AMPA i altres entitats. 
6.3. P0tenciació de l’acció tutorial de grup, individual i amb les famílies. 
6.4. Planificació d’una partida pressupostària pel manteniment i la millora del centre. 

Actuacions Recursos Temporalitz
ació Agents implicats Assoli- 

ment 
6.1.1. Enregistrar la participació a les reunions de 
famílies. Llistat d’assistència. 1t tr Tutors/es  

6.1.2. Elaborar una línia d’escola en les reunions d’inici 
de curs d’Educació Primària. Guió de les reunions. Tot el curs Equip Pedagògic  

6.1.3. Actualitzar el model de reunió d’inici de curs amb 
famílies. Protocol de les reunions d’inici de curs. 3r tr Cicles  
6.1.4. Motivar i incentivar l’ús de la pàgina web per part 
d’alumnat i famílies. 

Informació a les reunions d’inici de curs i treball 
a les tutories. Tot el curs Coordinadora TAC i 

mestres  

6.2.1. Dissenyar dinàmiques de cohesió de grup pel 
Claustre. Registre de les activitats realitzades. Tot el curs Equip Directiu  

6.2.2. Realitzar activitats de diferent tipologia per la 
Comunitat Educativa. Document de la valoració de les activitats. Tot el curs Comissió de festes  

6.3.1. Definir el contingut que ha de tenir el Projecte de 
Convivència segons la normativa actual. Documents de consulta. 1r tr Equip pedagògic  

6.3.2. Revisar els documents elaborats anteriorment re-
lacionats amb el PdC. Registre de documents revisats. 1r tr Equip pedagògic  

6.3.3. Seqüenciar els apartats del PdC pels cursos 2016-
20. Document de planificació. 2n tr Equip Pedagògic   

6.3.4. Elaborar una graella de seguiment del PdC. Graella de seguiment. 
2n tr 
 

Equip Pedagògic  

6.3.5. Elaborar el projecte Emocional dins el PdC. Documents elaborats. 
Tot el curs 
 

Comissió Emocional  

6.3.6. Aprovar el Projecte Emocional amb el Claustre i 
Consell Escolar. Acta de Claustre i de Consell Escolar. 3r tr 

setembre Claustre  



 

 

 

6.3.6. Realitzar un taller amb l’alumnat de Cicle Superior 
per prevenir situacions d’assetjament escolar. Valoració del taller. 1r tr 3r tr Responsable del 

taller  

6.4.1. Informar a la Comunitat Educativa sobre l’estat 
del Projecte de pati. Consell Escolar i informació a la web. 2n tr Responsable del 

projecte  
6.4.2. Vetllar per la coordinació amb els agents implicats 
i el seguiment de les actuacions del Projecte de pati. Acta de reunions. Tot el curs Equip Directiu  

6.2.3.Iniciar un procés del canvi de nom de l’escola amb 
la participació de la Comunitat Educativa. Protocol d’actuacions. Tot el curs Equip Directiu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Responsable Coordinadora LIC 

  



 

 

 

 

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ (Potenciar la cohesió social de la Comunitat Educativa des d’una mirada sistèmica). 

Qualitat execució: Grau d'aplicació de les actuacions. 

25%  25%  25%  25%  TOTAL 

S’han fet recull de l’assistència a les reuni-
ons d’inici de curs i s’ha actualitzat el model. 

S’han coordinat les reunions de projecte de 
pati i s’ha fet difusió. 

S’han fet 3 dinàmiques de cohesió de 
Claustre. 

S’han planificat els blocs d’actuació del 
PdC i s’ha redactat el Projecte Emocional. 

85 

0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25  % 

 

Qualitat execució: Grau d'eficiència en el desenvolupament de les actuacions. 

25% Termini 25% Recursos 25% Metodologia 25% Nivell d'implicació TOTAL 

Les accions s'han portat a terme dins el 
termini establert. 

S'ha disposat de temps, instruments, per-
sonal... adequats. 

Satisfacció amb la forma com s'ha portat a 
terme el procés. 

S'han realitzat les tasques, compartit cri-
teris i pres acords. 70 

0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25  % 

 

Grau d'impacte: Grau d'eficàcia de l'actuació. 

25% 25% 25% 25% TOTAL 

El professorat segueix una línia d’escola per 
informar les famílies. 

Nombre de protocols de reunió d’inici de 
curs elaborats. 

El Claustre valora positivament les activi-
tats de cohesió. 

La Comunitat Educativa coneix el Projecte 
Emocional. 85 

0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25 %  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Objectiu General: Millorar la cohesió social. 

6. Potenciar la cohesió social de la Comunitat Educativa des d’una mirada sistèmica. 

VALORACIÓ:  

Pràcticament totes les actuacions planificades s’han portat a terme dins el termini establert, tret de dues que no s’han pogut realitzar. 

Quant a les actuacions no realitzades, cal dir que: 

- Tot i haver definit la línia de centre en relació a les reunions d’inici de curs amb les famílies, ha quedat pendent guió i l’elaboració del power point 

per cicles. 

- I a l’actuació “Informar a la Comunitat Educativa sobre l’estat del Projecte de pati”, no s’ha informat atès que no hi havia cap novetat ja que 

l’Ajuntament encara no ha acabat la redacció de la del conveni de pati. 

Es valora molt positivament el taller de caire preventiu sobre l’assetjament realitzat a CS mitjançant la fundació Vicky Bernadé, tant pel tipus de contin-

gut com per la dinàmica de treball. 

Aquest objectiu general de millora de la cohesió social, tenia planificades moltes actuacions, i algunes d’elles, com ara la proposta “Iniciar un procés del 

canvi de nom de l’escola amb la participació de la Comunitat Educativa”, es va convertir en tot un projecte de centre, de comunitat i fins i tot de poble.  

Tot i que finalment no s’ha canviat el nom de l’escola, ha estat un procés molt enriquidor on tot l’alumnat ha participat amb motivació, responsabilitat i 

seriositat. A les aules han elaborat els projectes relacionats amb l'origen, la identitat, la pertinença, tant de l'escola com del poble. I mitjançant les as-

semblees han treballat per un projecte comú a partir del diàleg, la comunicació i el respecte. Alhora, es valora molt positivament sobretot pel treball rea-

litzat entorn l’educació en valors socials i cívics, on la participació com a ciutadans, el desacord en les opinions, la reflexió i la tolerància han estat un 

exemple de democràcia per tothom. 

Tot aquest projecte de proposta de canvi de nom, ha suposat una gran ampliació de tasques a realitzar, que han provocat una manca de temps per por-

tar a terme les actuacions d’aquest objectiu general, havent-hi d’afegir moltes reunions i coordinacions extraordinàries. 

L’elaboració del Projecte Emocional, com a una part essencial del Projecte de Convivència, és una eina imprescindible per facilitar al nou professorat 



 

 

 

l’enfocament del centre i a les famílies. Disposar d’aquest document que recull el model pedagògic que l’escola porta aplicant des de fa molts anys, és 

per tant, molt important. 

PROPOSTA:  

- Acabar el protocol de reunió amb famílies a l’inici del curs 17-18. 

- Revisar o redistribuir l’organització de les sessions de treball de l’equip docent. 

- Mantenir el taller assetjament per CS cada dos cursos. 

- Contemplar dins el projecte de Convivència l’elaboració de protocols de benvinguda i comiat per l’alumnat, famílies i mestres, així com protocols 

d’inici i tancament de situacions de la vida al centre. 

- Vetllar per l’aplicació de tot l’equip de mestres de la mirada i el rol del docent en la línia del projecte emocional. 
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3. AVALUACIÓ D’ASPECTES ORGANITZATIUS I DE FUNCI-

ONAMENT GENERAL DEL CENTRE 

3.1. SORTIDES I ACTIVITATS FESTIVES 

Aquest curs, s’ha utilitzat el registre, elaborat el curs passat, per a les valoracions de les 

sortides i activitats festives.  

Aquest model ha permès recollir de forma més àgil i complerta els diferents aspectes 

del procés de l’activitat. 

Tots els registres estan valorats en diferents sessions de Claustre i/o cicle i recollides a 

la carpeta digital anomenada “20 VALORACIONS”. 

3.2. MESTRES: FUNCIONS I CÀRRECS 

S’han fet moltes sessions amb tot el claustre per informar, acompanyar i supervisar 

aspectes de caire organitzatiu i pedagògic, tant pel professorat novell com pel defini-

tiu, per vetllar pel manteniment i la consolidació de la línia pedagògica de centre, adap-

tant-se a la normativa i respectant els trets singulars del centre. 

Ha estat un curs en el que s’ha revisat molta documentació, s’han pres nous acords i 

s’han elaborat força documents.  Encara però, existeixen algunes dificultats perquè tot 

el professorat integri les novetats i compleixi aquests acords. 

És per tot això, que de cara al curs vinent, s’hauran de continuar fent sessions pedagò-

giques per afavorir la participació, la implicació i el treball en equip, assegurant una bo-

na coordinació entre l’equip docent de manera que hi hagi una coherència de centre. 
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3.3. COMISSIONS DE TREBALL 

COMISSIONS DE TREBALL 

Biblioteca 
Es valora molt positivament haver fet una planificació amb objectius, actuacions a 

realitzar i calendari de les sessions, així com també les tasques realitzades en totes 

les comissions. 

En quasi totes les comissions s’han hagut d’afegir algunes sessions que no estaven 

programades en el calendari per poder acabar les tasques planificades prèvia-

ment.  

S’ha valorat la necessitat de donar continuïtat a la comissió de festes que s’havia 

afegit aquest curs. 

Totes les valoracions estan recollides a l’acta de claustre nº19, de 26 de juny de 

2017 i es poden consultar a les carpetes digitals de les respectives comissions en el 

curs vigent. 

TAC 

Emocional 

Lectura 

Festes 

 

3.4. SESSIONS D’AVALUACIÓ 

Aquest curs s’ha continuat amb les sessions pedagògiques, prèvies a les sessions 

d’avaluació dels tres trimestres, per preparar les juntes d’avaluació.  

S’ha realitzat una valoració molt positiva d’aquestes sessions ja que han servit per: 

- Informar de la normativa, ORDRE ENS/164/2016 de 14 de juny. 

- Valorar les proves d’expressió escrita i propostes de millora. 

- Facilitar recursos i instruments per facilitar l’avaluació. 

- Compartir els criteris de seguiment de l’alumnat mitjançant registres. 

- Vetllar per la cura del llenguatge en la transmissió d’informacions. 

Per tant, es proposa continuar fent sessions pedagògiques prèvies a l’avaluació amb la 

finalitat d’identificar les dificultats del procés d’aprenentatge i trobar estratègies per 

superar-les. Això ens permet als mestres i a les mestres analitzar, valorar i reorientar, si 

cal, l’acció educativa i prendre les mesures oportunes per garantir que tots els alumnes 

assoleixin les competències bàsiques previstes. 
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3.5. FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 

S’han realitzat les següents formacions: 

FORMACIÓ PERMANENT 

Jornades d’intercanvi 
d’experiències: La neuroci-
ència i l’educació. 

El centre ha participat a les Jornades inaugurals del curs amb 

una ponència explicant el projecte “Connectar-nos” amb 

l’objectiu de facilitar tècniques molt senzilles que desenvolupin 

l’habilitat d’atenció o consciència plena, per tal d’afavorir el 

benestar emocional i millorar l’aprenentatge.  

Pel que fa a  “L’avaluació competencial, els projectes” es valora 

positivament l’enfocament, ja que produeix canvis en els rols de 

mestres i alumnes, tot i que es treballa molt contingut en molt 

poques sessions. 

Quant a la formació TAC es valora molt positivament que la 

formadora sigui un  membre del Claustre, aquest fet facilita que 

el treball s’ajusti totalment a les necessitats de centre, i que les 

materials lliurats siguin molt adients, a més a més repercuteix 

directament en el treball de l’aula ja que és molt funcional. 

“L’escriptura en un centre educatiu” ha estat una formació que 

ha ajudat a tenir una visió general d’escola i a fer una bona di-

agnosi de centre. S’ha valorat molt la feina feta pel grup impul-

sor.  

Formació de centre:  Avalua-
ció competencial. Els projec-
tes. 

Formació a centre:  TAC 

Formació de centre: 
L’escriptura en un centre 
educatiu (treball de centre) 

 

FORMACIÓ PERMANENT 

Propostes 
pel curs 
2017-18 

El claustre també ha plantejat fer un canvi respecte el tipus de formacions amb 

formador/a extern, atès que el centre no disposa de suficients diners per subven-

cionar aquesta formació. És per això que es proposa fer formació a centre amb 

formadors/es interns, mentre no es recuperi la formació a centre amb formador 

extern subvencionat pel Departament.  

Les propostes han estat les següents: 

- Jornades Inaugurals “Emoció i aprenentatge”.  

- L’escriptura a centre (FIC). 

- Estratègies didàctiques per utilitzar les eines TIC a l’aula (FIC). 
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3.6. COORDINACIÓ 0-6 

Tot i que actualment a l’escola no es disposa d’una coordinadora d’Educació infantil, 

s’ha participat  en la formació de la Coordinació 0-6, atès que és un recurs important 

pel centre. 

Aquest curs en el grup mixt de Sant Esteve, Collbató i Castellví s’ha fet una diagnosi i 

una anàlisi de les actuacions que es portaven a terme per a la millora de la relació esco-

la i família, posant l’èmfasi en la participació. 

A partir d’aquesta anàlisi i de la conferència “Famílies aliades o contrincants?” a càrrec 

de la Sílvia Blanc, es va realitzar tota una tasca de reflexió molt interessant entorn al 

tema “Escola Oberta?”, les seves dificultats i les possibles millores. De tota aquesta 

conversa es va veure la necessitat de tenir dades específiques per conèixer el grau de 

satisfacció de les famílies en relació a aquest tema.  

I és per això, que es va elaborar un qüestionari de satisfacció per les famílies 

d’educació infantil, amb els següents resultats: 

Marqueu amb una X el grau de satisfacció en relació a: GENS POC BASTANT MOLT 
El clima i l'ambient general a l'Educació Infantil   6 20 

L'acollida a les famílies   5 21 

L'obertura a les famílies per participar i estar a la vida de l'aula  1 7 18 

La relació i comunicació de les famílies amb els tutors i tutores   7 19 

La informació i orientació rebuda vers l'evolució de l'infant 2  5 19 

L'acollida dels i de les mestres a l'alumnat  1 4 22 

El benestar de les criatures a l'escola   3 23 

La convivència entre la diversitat de l'alumnat   7 19 

L'atenció educativa als vostres fills i/o filles   7 19 

L'adaptació de les activitats segons les capacitats, interessos i necessitats de les criatures  1 5 20 

El nivell de desenvolupament de les capacitats i habilitats dels infants   8 18 

TOTALS 2 3 64 218 
 

De 42 famílies d’EI, van participar 27, essent un 64% de participació. 
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3.7. COORDINACIÓ PRIMÀRIA-SECUNDÀRIA 

Es valoren molt positivament les sessions de coordinació primària-secundària. S’han 

realitzat totes les actuacions previstes i, a més a més, s’ha tornat a realitzar la trobada 

lúdica amb l’alumnat de 6è de primària de Sant Esteve Sesrovires i de Castellví de Ro-

sanes, amb l’objectiu de fomentar la interacció i el coneixement de l’alumnat que 

posteriorment conviuran a l’institut.  

S’han treballat la competència d’autonomia i iniciativa personal, definint una línia pe-

dagògica a partir d’uns continguts i criteris d’avaluació distribuïts al llarg dels cicles i les 

etapes educatives.  

Aquest treball ha facilitat l’elaboració d’unes rúbriques unificades per totes les escoles.                  

Al centre ha aquest treball de cicles ha estat interessant i enriquidor atès que fomenta  

la discussió pedagògica i afavoreix la línia de centre. 

De cara al curs 2017-18 s’ha proposat treballar l’ortografia i la correcció lingüística. 
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3.8. ALTRES ÀMBITS DE COORDINACIÓ. 

REUNIONS 

Coordinació EAP 

Coordinació CRP 

CDIAP/ CSMIJ 

Professionals àmbit privat 

Comissió social 

Reunió CAD 

Coordinació AMPA 

Reunions Projecte Pati 

Bibliobús 

Entitats de l’entorn 

S’han portat a terme totes les coordinacions necessàries 

amb els agents implicats de forma satisfactòria. 

Pel que fa a la coordinació amb l’EAP, s’ha d’esmentar la 

bona feina feta per la psicopedagoga, tant a nivell de 

coordinació i assessorament, com d’atenció a l’alumnat i 

famílies. Alhora s’ha d’esmentar una dificultat, i és el fet 

que la persona de l’EAP canvia cada any, aquest fet alenteix 

les seves actuacions, provocant així que una part de les 

necessitats no puguin ser cobertes. 

Es valora molt positivament les actuacions de la comissió 

social, i en concret la tasca de l’assistenta social que vetlla i 

fa seguiment en l’àmbit social i econòmic en recolzament 

de l’alumnat i l’escola. 

Quant a la CAD, s’ha prioritzat les actuacions cap un grup 

concret, atès la demanda d’assessorament i suport d’una 

part de l’equip docent. 

 

3.9. CONSELL ESCOLAR  

Enguany s’han fet les eleccions al Consell Escolar, ha estat un procés de tota la comuni-

tat educativa, destacant la participació de l’alumnat a les aules fent conversa i discussió 

sobre el que vol dir i perquè serveix aquest òrgan, així com comunicant a les pròpies 

famílies la importància de participar. 
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Cal destacar l’increment en la participació del sector de pares, mares i/o tutors/es le-

gals. Per tant, es valora molt positivament la tasca dels tutors/es a nivell de tutoria per 

potenciar la participació mitjançant l’alumnat. 

Índex de participació del sector de pares, mares i/o tutors/es legals 

2014 30% 

2016 63% 

 

3.10. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

L’escola ha fet un plantejament inclusiu davant les necessitats educatives de l’alumnat 

i ha prioritzat les mesures universals d’atenció. Tot i així, aquest és un aspecte que cal 

continuar vetllant perquè es realitzi amb un grau d’aplicació satisfactòria, de manera 

que tot l’equip docent actuï amb els mateixos criteris i les mateixes prioritats. 

Alhora s’ha fet actuacions de caire més específic, donant suport als grup i a l’alumnat 

amb més necessitats, mitjançant el doblament de mestres a l’aula, atenció en grups 

reduïts i atenció individualitzada. 

Quant al SEP no lectiu, ha estat el segon curs que s’ha realitzat amb l’alumnat de 6è de 

primària, treballant un aspecte concret de la llengua catalana, l’expressió escrita. 

La valoració d’aquest tipus de suport ha estat molt positiva, atès que es poden treba-

llar aspectes específics per millorar l’expressió escrita.  

El plantejament s’ha enfocat a donar suport a tot el grup-classe, afavorint així la millora 

dels diferents nivells per tot l’alumnat. 

De cara al curs vinent, la proposta és continuar oferint el SEP a tot l’alumnat de 6è de 

primària, i caldrà estudiar l’organització atès que el grup és més nombrós. 

 

3.11. REUNIONS D'INICI DE CURS 

S’ha iniciat un procés de revisió i actualització de les reunions d’inici de curs, en el qual 

s’han modificat els continguts, però ha mancat actualitzar el suport digital per a les re-

unions, aquesta actuació es realitzarà a l’inici del curs 2017-18. 
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3.12. ENTREVISTES 

Les entrevistes s’han realitzat tenint en compte les orientacions del protocol 

d’entrevista amb famílies des de la mirada sistèmica. Tot i així, cal continuar vetllant 

per donar qualitat a aquest espai de reflexió i comunicació, tant important i necessari 

pel procés d’aprenentatge de l’alumnat. 
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4. CONCLUSIONS I PROPOSTES DE MILLORA 

La PGA 2016-17 s’ha elaborat tenint en compte el Projecte de Direcció 2016-20, la Me-

mòria Anual 2015-16, les orientacions d’Inspecció i, l’anàlisi de les proves externes i in-

ternes de centre. 

Ha estat una PGA que, tot i no tenir tantes actuacions com en el curs 15-16,  aquestes 

han requerit un treball d’anàlisi, reflexió, discussió i elaboració molt profund. 

Al llarg d’aquest document i en cadascun dels seus apartats s’ha anat analitzant la tas-

ca realitzada i n’han sorgit propostes de millora que es tindran en compte en 

l’elaboració de la PGA del curs 2017/18. 

Tot aquest treball d’aquests darrers anys, recollint dades, tant de resultats acadèmics 

com de funcionament i, consensuant i establint criteris de centre, comença a perfilar 

un marc de referència més clar per definir objectius més específics i adients, encarats a 

la millora de l’educació. 

S’ha de continuar en aquesta línia de treball, sabent que és un procés lent, en el qual 

els fruits no són immediats, i tot que els resultats acadèmics són millorables, el centre 

va consolidant una manera de fer que ajuda a tots plegats a gaudir de l’aprenentatge,  

una experiència vital que ens fa més coneixedors i més sabedors de com funciona el 

món, de les fórmules matemàtiques, de la poesia, de la física, de l’art... de la convivèn-

cia i de nosaltres mateixos.  
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