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Curs 17-18

Objectiu 1:

Estratègia 1:

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors

1.1.1. Millorar la competència lingüística en 

llengües estrangeres a partir de 

1.1.1.1. Integrar la llengua anglesa com a 

llengua vehicular en altres àrees (CLIL) 

Tot el curs Comissió 

d'anglès

Satisfacció en els resultats de les 

proves internes d'expressió oral en 1.1.1.2. Millorar la cohesió social a partir 

d'activitats d'interelació d'alumnat

Tot el curs Comissió 

d'anglès

Grau de satisfacció de l'alumnat

1.1.1.3. Impregnar el centre d'interelació 

amb alumnat d'altres països

Tot el curs Comissió 

d'anglès

Percentatge d'alumnes que viatgen a 

països socis

1.1.1.4

1.1.2. Potenciar les metodologies 

competencials innovadores

1.1.2.1. Fomentar l'ús a les aules de 

metodologies innovadors (FLIPPED, 

CLASSROOMS, CLIL, COLABORATIVE 

TEACHING, WEB 2.0, TABLETS...)

Tot el curs Comissió 

d'anglès

S'apliquen més de 3 activitats per 

classe durant el curs. 

1.1.2.2. Augmentar el grau de comprensió 

lectora de l'alumnat

Tot el curs Comissió 

d'anglès

Graelles d'avaluació

1.1.2.3

1.1.2.4

1.1.3. Fomentar les metodologies 

artístiques

1.1.3.1. Aprendre metodologies utilitzades 

en altres països a través d'eTwinning o 

erasmus

Tot el curs Comissió 

d'anglès

Videos enregistrats dels workshops

1.1. Participació en el Projecte Erasmus Plus

Centre: Escola Salvador Sanromà

Millora dels resultats educatius



Estratègia 2:

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors

1.2.1.1. Formació escola inclusiva Tot el curs Virginia Garcia i 

Neus Palmero

% de mestres que s'han inscrit

1.2.1.2. Implementar metodologies que 

afavoreixin la inclusió de tots els alumnes 

Tot el curs Virginia Garcia i 

Neus Palmero

Increment en un 2% de l'alumnat de la 

franja mitja-alta en les proves de C.B.

1.2.1.3.   

1.2.1.4. 

1.2.2. Treballar per l'èxit escolar 1.2.2.1. Treballar l' Expressió Escrita 

diàriament i de manera funcional

Tot el curs Coordinadores 

de cicle

Increment del 2% de l'alumnat de la 

franja mitja-alta en les proves de C.B.

1.2.2.2. Treballar l'expressió oral per 

aprendre a parlar en públic

Tot el curs Coordinadores 

de cicle

Augment del 2% del percentatge 

d'alumnat amb nivell mitjà-alt de la 

prova d'expressió oral en les 

diagnòstiques

1.2.2.3. Potenciar la lectura expressiva Tot el curs CdE i Direcció Participació en el Certamen de lectura 

en veu alta

1.2.2.4. Continuar amb el canvi metodològic 

cap a les matemàtiques manipulatives i 

competencials

Tot el curs Comissió 

Matemàtiques

Increment en un 5% del percentatge 

d'alumnat amb nivell mitjà-alt en les 

proves de C.B.

1.2.3. Aplicació de la nova Ordre 

d'avaluació

1.2.3.1. Adaptació dels les proves 

d'avaluació al canvi metodològic

Tot el curs Cap d'estudis Recull dels controls adaptats

1.2.3.2. Actualitzar les programacions de 

medi al nou currículum 

Tot el curs Cap d'estudis Programacions adaptades

1.2.3.3. Assignar criteris d'avaluació a cada 

dimensió

Tot el curs Cap d'estudis Grau de satisfacció de les mestres

1.2.3.4

1.2.1.  Crear una metodologia inclusiva on 

els docents disposin d'estratègies per 

atendre a tots els alumnes

1.2. Elaboració d'una línia metodològica i organitzativa de centre on l'alumne sigui el protagonista del seu propi 

aprenentatge tenint present la diversitat dins l'aula



Estratègia 3:

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors

1.3.1.1 Treballar la robòtica des de P3 a 6è Tot el curs Comissió TAC Recull d'activitats

1.3.1.2 Introduir tablets pel treball de 

projectes

A inici de curs Comissió TAC Grau de satisfacció de mestres

1.3.1.3

1.3.1.4

1.3.2. Integrar les competències digitals 

dins les àrees 

1.3.2.1. Elaboració de les programacions 

de la competència digital per nivells

Tot el curs Comissió TAC Programacions

1.3.1 Diversificar els recusos TIC (robolts, 

tablets,...) per potenciar les TAC des de 

totes les àrees

1.3 Desenvolupar la competència digital des de les àrees amb nous recursos



Curs 17-18

Objectiu 2:

Estratègia 1:

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors
2.1.1. Aconseguir que tot l'alumnat se senti 

inclòs en la vida escolar i social

2.1.1.1. Fomentar la participació i integració 

de famílies estrangeres

Al llarg del curs Directora Nombre d'apadrinaments

2.1.1.2. Seguiment de l'absentisme escolar Al llarg del curs Directora reducció del % d'absentisme a 

educació infantil

Estratègia 2:

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors
2.2.1.1. Promoure de l'educació emocional i 

en valors

Al llarg del curs AEE, Elisabet 

Galindo

Valoració de la dinàmica de l'aula 

2.2.1.2.Consolidar  les actuacions de 

mediació escolar

Al llarg del curs AEE, Elisabet 

Galindo

Grau de satisfacció de mestres i 

alumnes

2.2.1.3

2.2.1.4

2.2.2 Elaborar i consensuar el Pla de 

Convivència de centre

2.2.2.1 Debat dels principis del pla de 

convivència

Al llarg del curs Marta Llistuella Document del Pla de Convivència 

de centre

Estratègia 3:

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors
2.3.1.1. Fomentar les reunions d'alumnes 

delegats 

Tot el curs Equip Directiu Nombre de reunions

2.3.1.2. Coordinació amb l'AMPA i 

delegades de classe

Tot el curs Equip Directiu Augment del 5 % de famílies 

associades 

2.3.1.3. Coordinació amb agents externs Tot el curs Directora Calendari de coordinacions

2.3.1. Establir relacions de participació, 

cooperació i compromís 

Cohesió social

Centre: Escola Salvador Sanromà

2.3.Foment dels valors democràtics i de participació de tota la comunitat educativa

2.1. Establiment de mecanismes per integrar a les famílies nouvingudes i social desafavorides 

2.2. Elaboració d'un pla de convivència participatiu

2.2.1. Generar un bon clima escolar



Curs 17-18

Objectiu 1:

Actuacions Temporitza

ció

Responsa

bles

Indicadors Metodologia/Comentaris

Extensió de les sessions d'artística en 

llengua anglesa a tota la Primària

tot el curs Especialistes 

anglès

Millora de l'expressió oral en llengua 

anglesa que comprovarem amb els 

videos que anirem gravant 

mensualment a partir d'uns indicadors 

de mesura que hem creat. Millora dels 

resultats artístics dels alumnes.

Aplicació de tècniques artístiques utilitzant 

la llengua anglesa com a mitjà de 

comunicació a l'aula.

Extensió del projecte eTwinning a tota la 

Primària

Tot el curs Especialistes 

anglès

Millora de la competència oral en les 

videoconferències a partir dels 

indicadors de mesra que hem creat i 

que aplicarem a inici i a final de curs.. 

Millora dels resultats en les proves 

internes. Material recollit als 

twinspaces dels projectes.

Treballarem els continguts de l'àrea 

d'angles mitjançant el projecte eTwinning. 

Al buscar socis ja farem proposta de 

treballs a realitzar.

S'introduiran classes de CLIL a tota la 

Primària un cop al mes

mensualment 

en sessions de 

curta durada

tutors Graella de registre de les tasques 

portades a terme i el material emprat.

Els tutors introduiran alguns dels continguts 

del curs en llengua anglesa en format 

video, full de respostes, o fent classe en 

llengua anglesa, depenent del nivell del 

mestre.

Actuacions Temporitza

ció

Responsa

bles

Indicadors Metodologia/Comentaris

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 

Centre: Escola Salvador Sanromà

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.1.1.2. Millorar la cohesió social a partir d'activitats d'interelació d'alumnat

1.1.1.1. Integrar la llengua anglesa com a llengua vehicular en altres àrees (CLIL) 

Millora dels resultats educatius



Continuar amb les rutines del good-

afternoon

dos dies per 

setmana 

d'octubre a 

maig

Marian i 

alumnes de 

5è i 6è 

voluntaris.

Grau d'aplicació. Registrarem en una 

graella els nens que participen i els 

dies que es fa. 

De 3 a 3;30, durant l'estona de lectura a les 

aules, 6 alumnes voluntaris aniran a fer els 

hàbits a infantil P4 i P5. Ho faran tot en 

anglès. Per participar-hi el mestre 

responsable comprovarà que els alumnes 

grans saben dir i pronunciar perfectament 

les rutines a aplicar.

Actuacions Temporitza

ció

Responsa

bles

Indicadors Metodologia/Comentaris

Programar videoconferències amb els 

socies per explicar i aprendre 

estructures lingúístiques

Trimestralment Alumnes de 

5è i 6è i les 

mestres 

especialistes

Enregistraments de les sessions Els nens aprendran punts concrets de 

l'àmbit gramatical i ho explicaran als 

companys socis mitjançant 

videoconferences a l'hora escoltaran i 

aprendran el que els altres els hi expliquin.

Augmentar la partida pressupostària 

d'ERASMUS per tal que les mobilitats 

abarquin un nombre més alt d'alumnat

tres cops al 

curs

Especialistes 

Erasmus

Percentatge d'alumnes que viatgen En lloc de dos nens a cada viatge 

procurarem augmentar en un 200 % el 

nombre d'alumnes implicats.

Actuacions Temporitza

ció

Responsa

bles

Indicadors Metodologia/Comentaris

Substituir activitats que fins ara es feien 

amb llibre per activitats utilitzant eines 

informàtiques (Ordinadors d'aula i 

tablets)

Al llarg del curs Mestres del 

claustre

S'apliquen més de 3 activitats per 

classe durant el curs. La comissió 

d'anglès en farà el seguiment

Potenciarem la visita a la web de tutorials 

2.0 per incentivar al professorat

Actuacions Temporitza

ció

Responsa

bles

Indicadors Metodologia/Comentaris

1.1.1.3. Impregnar el centre d'interelació amb alumnat d'altres païsosFitxa de seguiment de l'objectiu anual: 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 

1.1.2.2. Augmentar el grau de comprensió lectora de l'alumnat

1.1.2.1. Fomentar l'ús a les aules de metodologies innovadors (FLIPPED, CLASSROOMS, 



Incentivar als alumnes mitjançant 

propostes d'activitats curtes setmanals 

a través de l'English corner.

Setmanalment Especialistes 

d'anglès

Grau de participació de l'alumnat Les mestres deixaran missatges escrits en 

Anglès a l'English corner demanant 

actuacions concretes per part de l'alumnat. 

Es registrarà el nombre d'alumnes que hi 

participen setmanalment.

Incrementar la lectura en anglès en 

l'espai d'aula.

Setmanalment Especialistes 

d'anglès

Nombre de llibres/textos  llegits a cada 

nivell.

S'utilitzarà una estona de cada sessió 

d'anglès a la comprensió lectora.

Utilitzar l'eTwinning per incrementar 

lectura

Mensualment Especialistes 

d'anglès

Nombre de missatges rebuts dels 

socis eTwinning

Es llegiran entre tots els textos que els 

companys socis ens enviin, assegurant-nos 

que tothom ho ha entés.

Adquisició de llibres-contes adequats a 

cada edat i nivell de lectura per les 

biblioteques d'aula

Inici de curs Comissió 

d'anglès

Nombre de llibres adquirits A inici de curs la Comissió d'anglès farà 

una selecció de llibres-contes en anglès per 

cada aula

Actuacions Temporitza

ció

Responsa

bles

Indicadors Metodologia/Comentaris

Coordinar workshops entre professors 

socis, entre alumnes socis i entre 

alumnes de la mateixa escola

Al llarg del curs Comissió 

anglès

Videos enregistrats dels workshops A cada mobilitat amb alumnes i professors 

es compartiran els workshops proposats. 

En arribar a l'escola s'ensenyaran en 

sessions entre professors i entre alumnes

Actuacions Temporitza

ció

Responsa

bles

Indicadors Metodologia/Comentaris

Estar en contacte amb CRP i EAP per 

l'organitzacó de la formació

setembre Equip Directiu Percentatge d'assistència a la 

formació

Organitzar en setmanes pedagògiques 

de claustre  la formació

setembre Mestres 

Educació 

Especial i Cap 

d'estudis

Calendari de les setmanes S'ha acordat fer la formació en 5 setmanes 

durant el curs, per tal de fer trobades de tot 

el claustre, crear debat pedagògic i fer el 

seguiment de l'aplicació de les estratègies

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 

1.2.1.1. Formació escola inclusiva

1.1.3.1. Aprendre metodologies utilitzades en altres països a través d'eTwinning o erasmus

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 



Organització de sessions de Docència 

Compartida amb les mestres d'EE i els 

tutors per fer seguiment del grau 

d'aplicació de les estratègies aportades 

al FIC

setembre Cap d'estudis Nombre de sessions de docència 

compartida

S'assigna dues sessions per curs, una a 

llengua catalana i una altre a 

matemàtiques, amb la mestra d'EE 

(formadora del FIC) per aplicar les 

estratègies proposades a la formació

Iniciar observacions d'aula entre docents

al llarg del curs Cap d'estudis

Nombre de sissions d'observació A la FIC es destinaran sessions per 

analitzar les observacions entre docents i 

fer-ne l'anàlisi i propostes de millora

Adquisició i/o elaboració de recursos 

per garantir l'aplicació de les estratègies 

de la FIC dins l'aula els diferents ritmes 

d'aprenentatge 

al llarg del curs Mestres EE Es realitza i/o s'adquireix el material 

necessari per atendre la diversitat, després 

de fer un inventari i un llistat de necessitats 

a cada grup

Actuacions Temporitza

ció

Responsa

bles

Indicadors Metodologia/Comentaris

Identificar les diferents barreres 

d'aprenentatge de l'alumnat per 

minimitzar-les

Al llarg del curs Tutors/es Graelles Després de passar les proves inicials de 

centre, es fa la distribució dels alumnes per 

nivell d'aprenentatge i s'analitzen les 

diferents necessitats (dificultats de 

llenguatge, altes capacitats, ...)

Plantejar als alumnes diferents 

situacions d'aprenentatge que han de 

resoldre cadascú al seu ritme. 

Al llarg del curs Tutors/es Valoració de les mestres Cada tutor/a assessorat per les mestres 

d'EE, ubicaran diferents espais on 

s'encabiran material divers amb l'objectiu 

de que els alumnes puguin fer el seu 

procés d'aprenentatge 

1.2.1.2. Implementar metodologies que afavoreixin la inclusió de tots els alumnes Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 



Possibilitarem als alumnes els recursos 

(humans i materials ) necessaris per tal 

d'afavorir la inclusió 

Al llarg del curs Tutors/es Llistats de recursos Fer  2 sessions de desdoblaments una en 

llengua per treballar l'expressió escrita i 

l'oral; i un altre de matemàtiques 

manipulatives amb robòtica. Fer 2 sessions 

de SEP amb dues mestres a l'aula o 

desdoblament en grups. flexibles una en 

llengua i una en matemàtiques. A 6è es fa 6 

sessions triplicades en grups flexibles (2 de 

matemàtiques, 2 d'expressó escrita i 2 de 

comprensió lectora) i el desdoblament de 

matemàtiques amb robòtica. A Infantil es fa 

desdoblament i/o docència compartida de 

consciència fonològica, informàtica, 

plàstica, psicomotricitat.

Implementar a les aules les 

metodologies treballades a la FIC:  

treball cooperatiu, racons, programació 

multinivell, reforç entre igual....

Al llarg del curs Tutors/es Seguiment per part de la Cap 

d'estudis

Iniciar metodologies inclusives a partir 

de la distribució de l'espai de l' aula de 

P3.

Inici de curs Tutora de P3 S'ha realitzat una nova distribució de l'aula 

de P3 facilitant espais oberts i diferents 

racons per aconseguir un treball més 

autònom i manipulatiu

Actuacions Temporitza

ció

Responsa

bles

Indicadors Metodologia/Comentaris

Introduir d'un Diari personal per 

fomentar el gust per l'escriptura

Setembre Tutors/es Augment del 2%del percentatge 

d'alumnat amb nivell mitjà-baix en la 

prova d'expressió escrita de les CB i 

diagnòstiques

Es treballa l'expressió escrita i l'expresió 

oral, doncs l'alumne ha de llegir i explicar el 

seu escrit. Cada dia el tutor/a corregirà, 

individualment, 5 alumnes, fent-li 

comentaris positius i encoratjadors

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.2.2.1. Treballar l' Expressió Escrita diàriament i de manera funcional



Fer tallers d'expressió escrita per 

publicar textos sobre la vida escolar al 

web i a la revista escolar

Al llarg del curs Tutors/es i 

mestres de 

suport

Produccions escrites penjades a web i 

revista

Fer una distribució dels alumnes de cada 

nivells en 3 o 4 grups (nivells triplicats: 2n i 

4t) per treballar l'expressió escrita. A 3r i 4t 

es combina amb l'expressió oral a 3r 

(teatre) i a 4t la lectura expressiva

Actuacions Temporitza

ció

Responsa

bles

Indicadors Metodologia/Comentaris

S'inicia el racó del Reporter per treballar 

l'expressió oral. Podran exposar sobre 

qualsevol temàtica que desitgin, seguint 

un guió que els ajudarà a fer l'expocisió.  

A final de curs cada alumne haurà 

exposat al menys tres vegades. 

Al llarg del curs Tutors/es Augment del 2% del percentatge 

d'alumnat amb nivell mitjà-baix de la 

prova d'expressió oral en les 

diagnòstiques

Els nens es preparen un tema que després 

hauran d'exposar al cicle en la sessió 

d'educació en valors que tot el cicle la té en 

la mateixa franja horària

Iniciar el projecte "Ràdio Sanromà" amb 

els alumnes de 6è 

Al llarg del curs Silvia Diaz

Actuacions Temporitza

ció

Responsa

bles

Indicadors Metodologia/Comentaris

Fer lectura cooperativa amb alumnes de 

6è i Cicle Inicial/P5

Al llarg del curs Sílvia Díaz Valoració de l'alumnat Els alumnes de 6è fan lectura expressiva i 

dramatització de contes a EI i CI. També 

fan acompanyament d'aprenentatge de la 

lectura a CI

Facilitar el compromís d'una mestra 

jubilada per fer tasques de suport a la 

lectura a 1r

Setembre Directora Document de compromís La mestra jubilada Carme Graells farà 2 

hores i mitja reforç de lectura a l'alumnar de 

1r

Iniciar la lectura expressiva a 4t i 6è en 

grup reduit 

Setembre Sílvia i 

Gabriela

Valoració mestres

Actuacions Temporitza

ció

Responsa

bles

Indicadors Metodologia/Comentaris

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.2.2.4. Continuar amb el canvi metodològic cap a les matemàtiques manipulatives i 

competencials

1.2.2.2. Treballar l'expressió oral per aprendre a parlar en públic

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 

1.2.2.3. Potenciar la lectura expressiva 



Crear un centre de recursos de 

matemàtiques manipulatives

Al llarg del curs Tutors/es

Inventari

Es farà llistat de materials que cal tenir a 

l'aula, i materials que cal que estigui en un 

espai comú

Seguiment de les fitxes d'activitats que 

es van duent a terme, sobretot en 

l'aspecte d'estadística i atzar

Augment del 2% en la prova de 

estadística i atzar en les proves 

diagnòstiques de 3r

Introduir activitats  per intensificar i 

sistematitzar el treball dels blocs de 

Numeració i Càlcul i Relacions i Canvi: 

càlcul mental, composició i 

descomposició de nombres, relacions 

d'equivalència i ordre, prediccions, 

sèries numèriques, resolució mental de 

problemes...

Al llarg del curs Comissió 

Matemàtiques

Augment del 2% en la prova de 

relacions i canvi de les CB

Preparar material seqüenciat per nivells per 

treballar el bloc de relacions i canvi de 

manera funcional i significativa

Actuacions Temporitza

ció

Responsa

bles

Indicadors Metodologia/Comentaris

Anàlisi dels controls de les diferents àrees1r trimestre Cap d'estudis Document amb les conclusions de 

l'anàlisi

Recollir els diferents controls i fer un anàlisi 

del nivell del nivell de funcionalitat i 

compentecies que es reflexen 

Dissenyar exercicis competèncials per 

avaluar les diferents dimensions

2n trimestre Consell de 

direcció

Recull de controls Cercar i crear diferents exercicis 

competencials per avaluar les diferents 

competències de cadascuna de les 

dimensions

Incorpar les rúbriques d'autoavaluació 

com a eina per concienciar l'alumne del 

seu procès d'aprenentatge 

Al lllarg del 

curs

Cap d'estudis Recull de rúbriques Dissenyar diferents tipus de rúbriques on 

els alumnes puguin autoavaluar el seu 

nivell d'adquisició tant del procès 

d'aprenentatge com d'hàbits d'autonomia,... 

(competències transversals)

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.2.3.2. Actualitzar les programacions de medi al nou currículum 

1.2.3.1. Adaptació dels les proves d'avaluació al canvi metodològic



Actuacions Temporitza

ció

Responsa

bles

Indicadors Metodologia/Comentaris

Analitzar els continguts i competències 

que es treballen en els diferents 

projectes que tenim seqüenciats 

1r trimestre Cap d'estudis Document amb les conclusions de 

l'anàlisi 

Relacionar els continguts que marca el 

currículum amb els projectes que realitzem 

i determinar quins ens manquen i quins es 

repeteixen.

Seqüenciar els continguts (del  nou 

currículum) de cada cicle en els 

projectes

2n trimestre Cap d'estudis Programació/seqüenciació de Centre 

de l'Àmbit de Coneixement dels medis

Fer una distribució dels continguts marcats 

al currículum en tots els projectes de medi 

que es realitzen a la primària

Relacionar les dimensions  i 

competències a avaluar amb els 

continguts treballats (nova ordre 

d'avaluació)

3r trimestre Cap d'estudis Criteris d'avaluació de l'Àmbit de 

coneixement dels medis

Relacionar les diferents competències de 

cadascuna de les 4 dimensions de l'àmbit 

del coneixement del medi amb els criteris 

d'avaluació dels diferents blocs de 

continguts.

Actuacions Temporitza

ció

Responsa

bles

Indicadors Metodologia/Comentaris

Realitzar per nivells/cicle els criteris 

d'avaluació de cada dimensió de les 

diferents àrees

1r trimestre Cap d'estudis Document Criteris d'avaluació Relacionar les competències de cada 

dimensió amb els criteris d'avaluació tot 

seqüenciant-los per nivell

Acordar uns mínims per dimensió a 

cada nivell, donant coherència a 

l'avaluació (qualificacions)

1r trimestre Cap d'estudis Document mínims per cursos Consensuar els mínims a cada nivell que 

han d'assolir els alumnes a cada dimensió. 

Es realitzarà en reunions de nivell i de cicle 

1.2.3.3. Assignar criteris d'avaluació a cada dimensióFitxa de seguiment de l'objectiu anual: 



Actuacions Temporitza

ció

Responsa

bles

Indicadors Metodologia/Comentaris

Els mestres amb formació en robòtica 

fan 1 sessió setmanal amb grup 

desdoblat per fer més individualitzat 

l'aprenentatge

Al llarg del curs Sònia Leon, 

Martha 

Garcia, Ma 

Lluïsa Elias, 

Daniel López, 

Neus Otero, 

Marga Zarallo

Sequenciació dels continguts Organització desdoblamet de robòtica amb 

matemàtiques manipulatives de 1r a 6è

Participació en el projecte Robotseny A final de curs Comissió 

informàtica

Grau de satisfacció de l'alumnat El Daniel Lopez i la Martha Garcia faran 

formació de robòtica 

Seqüenciació de manera transversal la 

competència digital en robòtica

Al llarg del curs Comissió 

informàtica

Sequenciació dels continguts La comissió, en les sessions de dilluns 

migdia, aniran fent la seqüenciació dels 

continguts ja que a final de curs cal avaluar 

la competència digitañ

Actuacions Temporitza

ció

Responsa

bles

Indicadors Metodologia/Comentaris

Adquisició tablets i fer formació del seu 

ús

Primer 

trimestre

Comissió TAC Nombre de tablets

Creació d'un banc de recursos d'apps 

per aplicar dins les aules

Al llarg del curs Comissió TAC Registre recursos utilitzats a l'aula per 

part dels mestres

La comissió farà tria de les apps per 

continguts

Actuacions Temporitza

ció

Responsa

bles

Indicadors Metodologia/Comentaris

Buscar la plantilla per fer programacions Inici de curs

La comissió

Plantilla Es buscarà una graella de programació que 

sigui útil i agradi a tots els mestres

Traslladar la seqüenciació de continguts 

digitals a les programacions

Al llarg del curs

La comissió

Programacions Els referents de cicle faran un treball 

conjunt amb els mestres de nivell

1.3.1.1 Treballar la robòtica des de P3 a 6è

1.3.2.1. Elaboració de les programacions de la competència digital per nivells

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.3.1.2 Introduir tablets pel treball de projectes

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 





Curs 17-18

Objectiu 2:

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Promoure els apadrinaments familiars Setembre-octubre Coordinadores de 

cicle

Nombre d'apadrinaments Establir trobades de les tutores amb les 

delegades de classe per tal de definir les 

necessitats de cada grup

Establir un protocol per fer un bon traspàs 

d'informació dels apadrinaments

Setembre-octubre Coordinadores de 

cicle

Protocol

Introduir els "Cafè entre llibres del món" Novembre Gabriela Nombre de sessions Reunir les famílies estrangeres per tal 

d'escoltar les seves inquietuds, dificultats, 

mancances, etc

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris

Recompte de l'alumnat absentista 

mensualment

Al llarg del curs Directora reducció del % d'absentisme a educació 

infantil

Cada mes, en la reunió de claustre, es fa 

elseguiment de l'alumnat absentista, per 

poder activar el protocol en cas que sigui 

necessari

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Cada grup classe introduirà uns minuts de 

mindfulness en arribar a l'aula al matí

Al llarg del curs Mestres Valoració de la dinàmica de l'aula Cada matí les mestres faran uns minuts de 

mindfulness amb els alumnes, per tal de 

crear una bona dinàmica de classe i 

aconseguir l'atenció del alumnes

Formació als alumnes de 5è sobre 

mediació i el rol de mediador.

OCTUBRE AEE, Elisabet 

Galindo

4 Sessions establertes al calendari. Els alumnes voluntaris de 6è ajudaran a l' 

AEE a fer la formació dels alumnes de 5è. 

Es farà a les sessions destinades a 

Educació en valors.

Centre: Escola Salvador Sanromà

2.1.1.1. Fomentar la participació i integració de famílies estrangeres

Cohesió social

2.1.1.2. Seguiment de l'absentisme escolar

2.2.1.1. Promoure de l'educació emocional i en valors

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 



Assignació i distribució en el calendari dels 

alumnes voluntaris de CS que assumeixin 

el càrrec de mediadors.

Novembre. AEE, Elisabet 

Galindo

Calendari de distribució dels alumnes 

mediadors durant el curs.

Un cop feta la formació es recollirà les 

sol·licituds dels alumnes voluntaris per 

exercir de mediadors de pati durant tot el 

curs. L' AEE farà els grups atenent les 

característiques dels alumnes per tal de 

tenir grups equilibrats.

Sistematització de l' espai de mediació 

entre iguals al pati per resoldre conflictes.

Iniciar al novembre. Tot el cursAEE, Elisabet 

Galindo

-Número de conflictes tractats a l' espai de 

mediació

 -Valoració dels alumnes.

L' AEE farà seguiment de les actuacions 

dels encarregats de mediació a l' hora del 

pati i valorarà la necessitat de la seva 

intervenció en la mediació dels conflictes.

Apadrinaments entre alumnes durant tota 

l'escolaritat

Inici de curs Mestres Grau de satisfacció Cada alumne tindrà un padrí o padrina o 

serà fillol o fillola, que mantindrà durant tots 

els cursos que romangui a l'escola. 

Exempre P3 amb 2n, P4 amb 3r, P5 amb 

4t, 1r amb 6è

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Formació als alumnes de 5è sobre 

mediació i el rol de mediador.

OCTUBRE AEE, Elisabet 

Galindo

4 Sessions establertes al calendari. Els alumnes voluntaris de 6è ajudaran a l' 

AEE a fer la formació dels alumnes de 5è. 

Es farà a les sessions destinades a 

Educació en valors.

Assignació dels alumnes voluntaris de CS 

que assumeixin el càrrec de mediadors.

Novembre. AEE, Elisabet 

Galindo

Calendari de distribució dels alumnes 

mediadors durant el curs.

Un cop feta la formació es recollirà les 

sol·licituds dels alumnes voluntaris per 

exercir de mediadors de pati durant tot el 

curs. Es distribuiran en un calendari. L' AEE 

farà els grups atenent les característiques 

dels alumnes per tal de tenir grups 

equilibrats.

Sistematització de l' espai de mediació 

entre iguals al pati per resoldre conflictes.

Iniciar al novembre. 

Tot el curs

AEE, Elisabet 

Galindo

-Número de conflictes tractats a l' espai de 

mediació

 -Valoració dels alumnes.

L' AEE farà seguiment de les actuacions 

dels encarregats de mediació a l' hora del 

pati i valorarà la necessitat de la seva 

intervenció en la mediació dels conflictes.

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.2.1.2.Consolidar  les actuacions de mediació escolar



Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Assistir a formació "Elaboració projecte de 

convivència" organitzat pels Serveis 

Educatius de la zona

Primer trimestre Marta Llistuella Assistència

Elaborar un esborrany del Projecte de 

convivència, per tal d'iniciar un procés 

participatiu de debat

Durant el curs Consell de direcció Esborrany del projecte Un cop s'hagi elaborat un esborrany del 

Projecte de convivència iniciarem un procés 

participatiu a on mestres, alumnes i famílies 

puguin debatre sobre els principis del 

Projecte de convivència

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Establir un calendari de reunions Setembre Equip Directiu Calendari A inici de curs es farà una enquesta sobre 

els temes que es voldran tractar al llarg del 

curs, per partir d'una ordre del dia que 

coneguin l'alumnat i el professorat

Penjar les actes de les reunions a les aules 

virtuals

Al llar del curs Secretària Actes La secretària assisteix a les reunions i 

extén acta, que després difon a través de 

les aules virtuals

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Establir reunions de mares/pares delegats Al llarg del curs Direcció Actes de les reunions

Establir reunions de coordinació amb 

l'AMPA

Al llarg del curs Direcció Actes de les reunions

Seguiment de les activitats extraescolars i 

acollida

Al llarg del curs Secretària Graelles de extraescolars Qualsevol canvi que es produeixi en 

l'alumnat que participa en les extraescolars 

s'enviarà a la secretària per tal de tenir les 

graelles actualitzades

Treballar conjuntament amb AMPA per tal 

d'augmentar el nombre de famílies 

associades a l'AMPA

Al llarg del curs Direcció i AMPA Percentatge de famílies noves que s'han fet 

sòcies de l'AMPA

Es proposaran diferents actuacions per tal 

que la comunitat escolar conegui les 

actuacions de l'AMPA i els beneficis per 

tota l'escola

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 

2.2.2.1 Debat dels principis del pla de convivènciaFitxa de seguiment de l'objectiu anual: 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.3.1.1. Fomentar les reunions d'alumnes delegats 

2.3.1.2. Coordinació amb l'AMPA i delegades de classe



Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Establir comunicació constant amb 

l'empresa de menjador m'Penta: seguiment 

del monitoratge, d'alumnat amb al·lèrgies, 

del retorn a la calma, incidents i accidents.

Inici de curs Coordinadora 

menjador i directora

Llibreta de registre Es crearà una llibreta de registre d'incidents 

per tal que les monitores hi anotin qualsevol 

fet rellevant que passi en estona de 

menjador i del seu pati. Ubicació: durant el 

servei serà al menjador, la resta del temps 

al despatx de direcció

Establir coordinacions periòdiques amb la 

tècnica de l'Ajuntament per temes d'edifici, 

activitats culturals i esportives, etc

Al llarg del curs Directora Actes de les  reunions S'acorda un calendari per tal de mantenir 

una bona coordinació amb l'Ajuntament.

2.3.1.3. Coordinació amb agents externsFitxa de seguiment de l'objectiu anual: 


