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Centre: Escola Salvador Sanromà Curs escolar: 2016-17
Objectiu 1: Millora dels resultats educatius

Estratègia: 1.1. Participació en el Projecte Erasmus Plus 

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora
1.1.1. Millorar la competència lingüística 
en llengües estrangeres a partir de 
metodologies de treball competencial

1.1.1.1.Integrar l’ús de la llengua anglesa 
com a llengua vehicular en altres àrees 
(CLIL)

Tot el curs Especialistes d’
anglès i mestres 
amb nivell d’anglès

Arribar al 80% d’aprovats en la CB en la 
global de llengua anglesa: Han aprovat 
la competència en llengua anglesa el 
83,9%

Es proposa programar les activitat des 
d'inici de curs i possibilitar 
acompanyament de les mestres 
especialistes d'anglès a les tutores

1.1.1.2.Utilitzar funcionalment la llengua 
anglesa entre els alumnes mitjançant 
activitats intercicles. (pair learning)

Tot el curs Especialistes d’
anglès

S'han dut a terme totes les actuacions 
previstes

Continuar duent a terme activitats que 
possibilitin la interelació dels alumnes de 
diferents edats

1.1.2. Millorar les TAC incrementant l’ús 
d’eines 2.0

1.1.2.1.Utilitzar les TIC de manera 
sistemàtica com a eina d’aprenentatge

Referents 
informàtics i 
especialistes d’
anglès

Augment de coneixement d’eines 
informàtiques: Conèixer 8 eines de la web 
2.0 
Grau de satisfacció del Claustre: 80% 
satisfets

Consolidar les eines TAC utilitzades 
durant el curs

1.1.2.2.Millorar l’ús de les TIC per part 
dels mestres

Claustre Continuar fomentant l'ús de les TIC per 
part dels mestres

1.1.3. Millorar les metodologies artístiques 1.1.3.1.Oferir als alumnes tècniques 
artístiques apreses a partir de l’intercanvi 
amb els socis europeus

Tot el curs Tutors i 
especialistes d’
anglès

Grau d’aplicació de les tècniques: traspàs 
de la tècnica al claustre  i nombre de 
tècniques aplicades a l’aula
comptador de visites en els tutorials

Programar amb antelació els tallers de 
traspàs

1.1.4. Potenciar les metodologies 
competencials innovadores

1.1.4.1.Ús de metodologies innovadores 
per mestres: CLIL, FLIPPED 
CLASSROOM, COLLABORATIVE 
TEACHING

Coordinadores de 
Cicle i especialistes 
d’anglès

Nombre de programacions fetes en CLIL: 
Percentatge del 75% dels tutors que 
elaborin una sessió d’alguna àrea en 
anglès durant el curs: no s'ha assolit 
aquest percentatge en la seva totalitat.  

Es proposa programar les activitat des 
d'inici de curs i possibilitar 
acompanyament de les mestres 
especialistes d'anglès a les tutores

1.1.5. Utilitzar el projecte ERASMUS per 
millorar la cohesió social.

1.1.5.1. Potenciar el treball cooperatiu 
dins del centre 

Coordinadores de 
Cicle i especialistes 
d’anglès

Grau de satisfacció de la comunitat 
educativa: Es valora positivament perquè 
fa que tothom se senti implicat i part del 
projecte. 

Treballar per tal que tot l'alumnat se senti 
implicat i part del projecte.

1.1.5.2. Realitzar activitats cooperatives 
amb els socis europeus del projecte

Coordinadors 
Erasmus

Es proposa establir com a rutina les 
visites a la wiki, creant la figura de l' 
encarregat d' encendre l' ordinador i que 
ho posi cada dia

Estratègia: 1.2. Elaboració d’una línia metodològica i organitzativa de centre on l’alumne sigui protagonista del seu propi aprenentatge tenint present la  diversitat dins l’aula.

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora



1.2.1. Millorar la competència lingüística 
en Expressió Escrita

1.2.1.1. Treballar les tres fases de l’
escriptura: planificar, redactar i revisar

Coordinadores de 
cicle

Augment de la franja alta i mitja-alta 
un 5%

Continuar amb els desdoblaments i/o 
treball per racons de l'expressió escrita. 
Es proposa crear el quadern personal de 
cada alumne, a on hi puguin aplicar el 
que aprenen en els tallers d'escriptura 
explicant fets de la seva vida quotidiana. 
La intenció és que els alumnes escriguin 
cada dia una mica, i un cop per setmana 
la mestra ho revisarà amb casacun 
individualment

1.2.1.2. Sistematitzar estratègies de 
correccions individuals i/o col·lectives per 
millorar les expressions escrites 

Coordinadores de 
cicle

Augment de la franja alta i mitja-alta 
un 5%

Es proposa tenir visors a totes les aules.
També es proposa inccorporar les 
rúbriques com a referents d' aula i a l' 
agenda/carpeta.

1.2.2. Millorar la competència lingüística 
en Comprensió Lectora

1.2.2.1. Aprenentatge Inicial de la Lectura 
a EI i CI mitjançant el mètode Glifing

Coordinadores de 
cicle inicial i 
Educació Infantil

Millora del 5% en els  resultat de les 
proves finals del Glifing

Cada trimestre a cicle es farà la valoració 
del glifing. De cara al curs vinent es 
proposa potencia la pràctica del programa 
amb les famílies

1.2.2.2. Sistematitzar els tallers d’
estratègies lectores a CM i CS

Coordinadores de 
cicle mitjà i superior

Arribar al 85% d’aprovats en la CB en 
comprensió lectora  en les proves 
externe: Resultats: català: 85.4, castellà 
91.1

Es proposa combinar els tallers amb la 
sessió d'expressió que introduim el curs 
vinent per treballar la fluïdesa lectora. Des 
d'inici de curs es faran tallers programats i 
la cap d'estudis en farà el seguiment. 

1.2.3. Millorar la competència Matemàtica 1.2.3.1. Integrar material manipulatiu en el 
treball de les matemàtiques a EI i 
Primària

Departament de 
matemàtiques

Arribar al 85% d’aprovats en la CB en la 
global de  matemàtiques en les proves 
externes. Han aprovat la competència 
matemàtica el 85,7% dels alumnes

Cada cicle programarà modelatges amb 
els seus referents en estones de SEP, 
amb dos mestres a l'aula, per poder fer un 
co-aprenentatge

1.2.3.2. Establir activitats de diferents 
nivells per atendre la diversitat

Coordinadores de 
cicle 

Augment de la franja alta i mitja-alta un 
5%: La franja mitjana-alta i alta el curs 
15-16 estava a 54,9%  i aquest curs ha 
arribat al 66,1%. S'ha produït un 
augment de l'11,2%

Es farà una FIC d'escola inclusiva, liderat 
per les mestres d'educació especial, 
Virgínia Garcia i Neus Palmero

1.2.4. Aplicació de la nova Ordre 
d'avaluació

1.2.4.1. Transformar els informes 
trimestrals adaptant-los a la nova ordre 
d'avaluació

Octubre

Consell de Direcció

Model d'informes (Annex)

Continuar intengrant les dimensions i les competències que marca el Departament dins la tasca diària a l'aula
1.2.4.2. Concretar els criteris d'avaluació 
de cada dimensió per cicle

Tot el curs Coordinadores de 
cicle

Document amb els criteris d'avaluació 
(Annex)

Treballar el document presentat per la 
CdE per tal de seqüenciar les dimensions 
per nivell

1.2.4.3. Revisar i refer els controls per 
garantir l’aprenentatge competencial

Tot el curs Coordinadores de 
cicle

Nombre de controls revisats: queda 
pendent pel curs vinent

Anàlisi de les proves competencials de 
medi i adaptació  dels nostres controls al 
canvi metodològic  

Estratègia: 1.3. Incorporació les TAC com a recurs de la tasca diària a l'aula

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora
1.3.1. Continuar amb la introducció a les 
programacions de medi de les TAC

1.3.1.1. Seguir amb el FIC "Treball per 
projectes amb TAC"

Tot el curs Referents 
informàtics de cada 
cicle + Manel de la 
Fuente

Nombre de sessions. Annex de les 
programacions a carxa digitals de l'escola

Es proposa continuar fent el seguiment de 
la comissió TAC de l'ús de les TAC en els 
projectes



1.3.2.Potenciar la robòtica a l'escola 1.3.2.1. Introduir la robòtica com a recurs 
educatiu

Tot el curs Referents 
informàtics

Maria Lluïsa Elias i Martha Garcia han 
assistit a la formació

Fer desdoblament de robòtica/mates 
manipulatives. La robòtica s' ha d' iniciar a 
5è.



Centre: Escola Salvador Sanromà Curs escolar: 2016-17
Objectiu 2: Cohesió social

Estratègia: 2.1 Establiment d’eines per tal que els alumnes puguin igualar al màxim les oportunitats de cadascú tenint en compte les circumstàncies socials, d’origen, cognitives, 
psicològiques i emocionals

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora
2.1.1.Dur a terme actuacions que facilitin 
la coordinació amb els diferents agents 
per tal de que tots els alumnes tinguin les 
mateixes oportunitats

2.1.1.1. Coordinació periòdica amb els 
serveis socials, la tècnica de l’Ajuntament 
i els serveis educatius del Departament d’
Ensenyament

Tot el curs Treballadora social d’EAP, 
Educadora SS, Directora
Secretaria i SS

Nombre d’alumnes amb 
seguiment social: hem fet el 
seguiment de 46 alumnes amb 
situació social desfavorida

S'adjunta graella que es 
proposarà a la comissió per fer el 
seguiment de les actuacions i 
optimitzar l'objecitiu de les 
comissions. La psicopedagoga de 
l'EAP assistirà a les Comissions 
socials.

2.1.1.2.Coordinació amb els especialistes 
externs: psicopedagogs, psicòlegs, 
logopedes,...

Tot el curs Cap d’estudis i mestres EE Nombre de famílies beneficiàries 
d’ajuts: 8 alumnes beneficiaris de 
beques

 El curs vinent s'ha de continuar 
organitzant les reunions entre 
tutors, mestres d'EE i 
especialistes externs. Caldria,  
des de EE, establir protocols per 
tal de recollir tota la informació 
que els tutors/es recullen dels 
especialistes.  Es mantindran 
actualitzades les graelles 
d'informació d'alumnes

2.1.2. Atenció als alumnes segons les 
seves capacitats

2.1.2.1. Rebre assessorament per 
atendre alumnat amb TEA i AACC

Tot el curs EAP Nombre de sessions de formació: 
s'ha fet 1 sessió de formació en 
Altes capacitats

El proper curs es proposa fer una 
formació interna de centre amb 
l'objectiu d'atendra la diversitat de 
manera inclusiva

Estratègia: 2.2.2.2. Difusió del Pla de convivència a la comunitat educativa

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora

2.2.1. Generar un bon clima escolar. 2.2.1.1. Foment de l’Educació Emocional i 
en valors

Tot el curs

Referent d’Educació Emocional Grau de satisfacció dels mestres: 
En reunió de claustre del dia 
22/06/2017 es va valorar 
satisfactòriament tot el treball fet 

 La proposta és continuar des de 
les tutories i l'educació especial 
fomentant l'educació emocional i 
en valors

2.2.1.2.Establiment d’estratègies de 
cohesió de grup.

Tot el curs

Mestres d’Educació Especial Nombre d’estratègies dutes a 
terme: Cada grup classe ha dut a 
terme al menys una activitat per 
trimestre

Es proposa reprendre les 
colònies als cursos a on es porta 
a terme el projecte FEM AMICS 
(1r, 3r i 5è)

2.2.1.3. Consolidació de les actuacions de 
mediació escolar

Tot el curs

Auxiliar d’Educació Especial Nombre d’actuacions realitzades:
S'han comptabilitzat 15 
actuacions propiament de 
mediació 

Es proposa continuar amb la 
mediació per part dels alumnes 
de CS. CS: És necessari seguir el 
treball iniciat fent alguna dinàmica 
amb els alumnes.



2.2.1. Generar un bon clima escolar.

2.2.1.4. Avançar en l’elaboració del PAT 
(Pla d’acció Tutorial)

Tot el curs

Equip directiu Nombre de reunions realitzades: 
pendent per proper curs

Es proposa avançar en 
l'elaboració del PAT en Consell 
de Direcció

Estratègia: 2.3. Impuls de la participació i implicació de tota la comunitat educativa

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora
2.3.1. Promoure la participació de les 
famílies

2.3.1.1 Establir reunions periòdiques amb 
AMPA i delegats/des de classe

Tot el curs Direcció Calendari de reunions: s'han dut 
a terme 5 coordinacions amb la 
Presidenta de l'AMPA, i 2 
reunions de l'equip de delegades

Continuar establint un calendari a 
inici de curs amb la proposta de 
reunions de coordinació amb la 
Presidenta de l'AMPA

2.3.1.2. Organitzar xerrades d’orientació 
familiar

Segon i tercer 
trimestre

Direcció Calendari de reunions: s'han dut 
a terme 7 xerrades al llarg del 
curs

 Es proposa canviar el format de 
les Xerrades. Es parlarà amb 
AMPA per veure com s'enfoquen 
de cara al proper curs

2.3.2. Participació alumnat en decisions 
de l’escola

2.3.2.1. Continuar amb les reunions de 
delegats i delegades

Tot el curs Equip directiu Calendari de reunions: s'han dut 
a terme 2 reunions de la junta 
d'alumnes delegats

El proper curs s'han de tenir 
previstes des d'inici de curs: data 
i tema



Centre: Escola Salvador Sanromà Curs escolar: 2016-17
Objectiu 1: Millora dels resultats educatius

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.1.1.1.Integrar l’ús de la llengua anglesa com a llengua vehicular en altres àrees (CLIL)

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
S'imparteix la plàstica en llengua anglesa 
a 5è 

Tot el curs Cristina Grau Fotografies de les sessions. Vídeos dels 
alumnes explicant les tècniques. A final 
de cur els mateixos alumnes tornaran a 
ser gravats explicant la mateixa tècnica 
artística per valorar-ne l'evolució en la 
llengua

El/la mestra explica una tècnica artística a 
partir de les propostes del projecte 
eTwinning que s'està realitzant amb socis 
d'altres països. Els alumnes posen en 
pràctica la tècnica apresa. Quatre 
alumnes expliquen a la resta de 
companys la tècnica, que es grava en 
video. Quatre alumnes voluntaris 
preparen power point sobre el pintor que 
s'estigui treballant, que exposen a la 
classe

S'imparteix la plàstica en llengua anglesa 
a 6è

Tot el curs Cristina Grau Fotografies de les sessions. Vídeos dels 
alumnes explicant les tècniques. A final 
de cur els mateixos alumnes tornaran a 
ser gravats explicant la mateixa tècnica 
artística per valorar-ne l'evolució en la 
llengua

El/la mestra explica una tècnica artística a 
partir de les propostes del projecte 
eTwinning que s'està realitzant amb socis 
d'altres països. Els alumnes posen en 
pràctica la tècnica apresa. Quatre 
alumnes expliquen a la resta de 
companys la tècnica, que es grava en 
video. Quatre alumnes voluntaris 
preparen power point sobre el pintor que 
s'estigui treballant, que exposen a la 
classe

Potenciar la introducció del CLIC per part 
dels mestres a diferents nivells

1 cop per trimestre Mestres del claustre 
i especialistes 
d'anglès

Fotografies de les sessions. Material 
preparat per a dur-ho a terme

Els mestres projectaran algun video sobre 
el tema que estiguin treballant en llengua 
anglesa, els alumnes hauran de contestar 
a un qüestionari posant creus a les 
respostes correctes

Valoracions Es valora positivament fer l'àrea de plàstica en anglès. Els alumnes han realitzat diferents tècniques artístiques, han  augmentat 
el seu vocabulari en anglès i l'ús funcional d'aquest en les exposicions orals

Propostes de millora Continuar fent la plàstica a CS i ampliar-ho a CI i CM



Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.1.1.2.Utilitzar funcionalment la llengua anglesa entre els alumnes mitjançant activitats intercicles. 
(pair learning)

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Alumnes de cicle superior aniran a fer les 
rutines a Educació infantil

2 dies per setmana 
durant tot el curs

Cristina Grau i 
Marian parés

Fotografies de les sessions. Vídeos dels 
petits per observar el progrés.

De 9 a 9:15h un/a alumne de 6è amb un/a 
de 5è estaran a les classes de P4 i P5 per 
fer el treball de les rutines en anglès. 
Cada setmana canviaran els alumnes 
responsables de CS.

Alumnes de cicle superior aniran a 
explicar les tècniques artístiques apreses 
dels socis d'Erasmus a les classes dels 
companys

2 cops l'any - 2 
tècniques

Cristina Grau i 
Marian parés

Material gràfic de les classes realitzant-
ho. Material gràfic dels alumnes fent 
l'explicació

Els alumnes d'altres països explicaran als 
nostres alumnes, durant la visita al seu 
país, dues tècniques artístiques, que a la 
tornada hauran d'explicar a la resta de 
companys de l'escola. Així mateix els 
nostres alumnes de 5è i 6è faran de 
professors als alumnes d'altres països 
que ens visitaran. Un cop s'acabi la visita 
també ho explicaran a la resta d'alumnes 
de l'escola.

Treball de les paraules boniques 1 cop l'any Cristina Grau i 
Marian parés

Power Point Els alumnes de 2n pensen 
frases/paraules educades. Els alumnes 
de P5 les representen. Els alumnes de 4t 
fan fotografies mentre es representen. Els 
alumnes de 6è preparen un Power Point 
amb el conjunt que han fet la resta de 
cicles.

Valoracions S'han dut a terme moltes activitats intercicles en llengua anglesa, i el resultat ha estat un augment de la motivació dels alumnes 
en vers la llengua anglesa i la cohesió  entre alumnat. 

Propostes de millora Continuar duent a terme activitats que possibilitin la interelació dels alumnes de diferents edats

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.1.2.1.Utilitzar les TIC de manera sistemàtica com a eina d’aprenentatge

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris



Ús de les eines de la web 2.0 per a tots 
els treballs a fer amb els socis Erasmus

Tot el curs Cristina Grau i 
Marian parés

Treballs penjats a la wiki. Vídeos tutorials Els alumnes aprendran a fer servir 
diferents eines TIC com a mitjà per a 
realitzar les feines del projecte. 
Preparaciói de vídeos tutorials de les 
diferents eines TIC per a consolidar 
l'aprenentatge i per a que n'aprenguin la 
resta d'alumnes i professors del centre i 
de paÏsos socis

Valoracions Els alumnes han utilitzat les eines TIC tal com s'havia programat, amb resultats molt positius

Propostes de millora Consolidar les eines TAC utilitzades durant el curs

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.1.2.2.Millorar l’ús de les TIC per part dels mestres

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Ús dels vídeos tutorials Tot el curs Mestres del claustre Visites als vídeos tutorials de la wiki. 

Material gràfic de les sessions utilitzant 
aquests programes

Utilització de les TIC a les classes de 
diverses matèries aplicant els nous 
programes apresos

Valoracions Els/les mestres han anant utilitzant les eines TIC de manera aatisfactòria

Propostes de millora Continuar fomentant l'ús de les TIC per part dels mestres

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.1.3.1.Oferir als alumnes tècniques artístiques apreses a partir de l’intercanvi amb els socis 
europeus

Actuacions Temporització  Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Els alumnes de cicle superior aniran a 
explicar les tècniques artístiques apreses 
dels socis a les classes dels companys

2 cops l'any - 2 
tècnicques

Cristina Grau i 
Marian Parés i 
tutors/es

Material gràfic de les classes realitzant les 
4 noves tècniques al país soci. Material 
gràfic dels alumnes fent l'explicació. 
Material gràfic dels alumnes i mestres de 
l'escola portant a terme les noves 
tècniques apreses

Els alumnes d'altres països explicaran als 
nostres alumnes, durant la visita al seu 
país, dues tècniques artístiques, que a la 
tornada hauran d'explicar a la resta de 
companys de l'escola. La resta de classes 
hauran de posar en pràctica dites 
tècniques

Valoracions Es valora positivament la visualització d'un vídeo tutorial on s'expliqui el funcionament del taller en llengua anglesa. Es considera 
molt positiu que siguin els propis alumnes els que realitzin els tallers. 

Propostes de millora Programar amb antelació els tallers de traspàs 



Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.1.4.1.Ús de metodologies innovadores per mestres: CLIL, FLIPPED CLASSROOM, 
COLLABORATIVE TEACHING

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Mostrar al claustre com s'apliquen 
aquestes noves tècniques a l'aula

Tot el curs Cristina Grau i 
Marian Parés i 
mestres del claustre

Material gràfic de les sessions en 
claustre, i de les sessions dels mestres 
del claustre amb els seus alumnes. 
Material elaborat

Els mestres posaran en pràctica el 
FLIPPED CLASSROOM a algunes de les 
seves classes. Realitzaran sessions 
d'altres àrees diferents a l'anglès en 
llengua anglesa (CLIC) en alguna estona 
d'alguna sessió com a mínim un cop al 
trimestre

Durant les trobades ERASMUS 
realityzarem sessions de treball 
col·laboratiu entre mestres de diferents 
països. Així mateix els alumnes faran les 
seves sessions col·laboratives durant les 
trobades

Dues sessions curs Cristina Grau i 
Marian Parés

Material gràfic de les sessions. Material 
elaborat.  A 5è video tutorial en anglès 
per elaborar granota en papiroflexia    
https://www.youtube.com/watch?
v=1ammCBbfX_Q

Els mestres aprenen dels seus iguals dels 
altres països i els alumnes també

Valoracions Durant el curs s'han anat fent sessions per tal que els/les mestres utilitzin metodologies innovadores, però cal continuar la tasca 
d'acompanyament a mestres. 

Propostes de millora Es proposa programar les activitat des d'inici de curs i possibilitar acompanyament de les mestres especialistes d'anglès a les 
tutores

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.1.5.1. Potenciar el treball cooperatiu dins del centre 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Es realitzaran sessions - claustres per a 
explicar a la resta de companys les noves 
tècniques apreses

Tot el curs Cristina Grau i 
Marian Parés

Material gràfic de les sessions. Material 
elaborat

Els/les mestres que més dominin 
aquestes tècniques ajudaran els seus 
companys/es a portar-les a terme en cas 
de dificultat

Es realitzaran sessions als alumnes per a 
explicar a la resta de companys les noves 
tècniques apreses

Tot el curs Cristina Grau i 
Marian Parés

Material gràfic de les sessions. Material 
elaborat

Els alumnes que més dominin aquestes 
tècniques ajudaran els seus companys/es 
a portar-les a terme en cas de dificultat

Valoracions En general els mestres han sabut transmetre la implicació i participació en el projecte ERASMUS

Propostes de millora Treballar per tal que tot l'alumnat se senti implicat i part del projecte. 



Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.1.5.2. Realitzar activitats cooperatives amb els socis europeus del projecte

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Realització de treballs acordats en el 
projecte Erasmus de manera cooperativa 
mitjançant google drive o d'altres mitjans 
TIC per tal que els alumnes dels diferents 
centres puguin treballar conjuntament en 
la creació d'unmateix document

Tot el curs Cristina Grau i 
Marian Parés

Treball realitzat de manera cooperativa i 
penjat a la wiki

Els alumnes utilitzaran el google drive 
mitjançant un compte de correu d'aula, 
compartint documents amb els socis 
d'altres països i treballant simultàniament 
en el mateix espai

Valoracions La valoració de l'intercanvi cultural i educatiu amb els socis europeus és molt positiva

Propostes de millora Caldria establir com a rutina les visites a la wiki, proposem que l' encarregat d' encendre l' ordinador ho posi cada dia

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.2.1.1. Treballar les tres fases de l’escriptura: planificar, redactar i revisar

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Organitzar desdoblaments d'expressió 
escrita

Setembre Coordinadores de 
cice

Horaris S'organitzen els desdoblaments en format 
triplicació en funció de les necessitats de 
cada curs

Recull, per cicles, d'esquemes i guions, 
per planificar les diferents tipologies 
textuals

Tot el curs Coordinadores de 
cicle

Recull d'esquemes i guions. CS:  
Programació d' expressió escrita 
elaborada el curs passat. 

El material elaborat pels mestres queda 
guardat en format digital a la xarxa del 
centre /P/: Gestió Pedagògica/

Elaborar recursos d'expressió oral que 
facilitin la redacció del text escrit

Tot el curs CLIC Recull de recursos. CS: Programació d' 
expressió escrita elaborada el curs passat 
que inclou el treball previ oral. 

El material elaborat pels mestres queda 
guardat en format digital a la xarxa del 
centre /P/: Gestió Pedagògica/

Fer rúbriques pels alumnes de revisió del 
text escrit: aspectes formals, coherència, 
lèxic, ortografia...

Tot el curs Cap d'estudis Recull de rúbriques. CS ha treballa l' 
expressió escrita amb una rúbrica d' ús 
pels alumnes (cb)

Nombre de rúbriques elaborades. El 
material elaborat pels mestres queda 
guardat en format digital a la xarxa del 
centre /P/: Gestió Pedagògica/

Valoracions Els resultats de les proves de C.B. han donat un augment considerable dels alumnes de la franja mitja-alta, i es valora molt 
l'esforç de tots per assolir aquesta millora. El fet de treballar l'expressió escrita en grups dedoblats  així com l'elaboració de 
recursos propis ha donat els resultats que esperàvem.               

Propostes de millora Continuar amb els desdoblaments i/o treball per racons de l'expressió escrita. Es proposa crear el quadern personal de cada alumne, a on hi puguin aplicar el que aprenen en els tallers d'escriptura explicant fets de la seva vida quotidiana. La intenció és que els alumnes escriguin cada dia una mica, i un cop per setmana la mestra ho revisarà amb casacun individualment

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.2.1.2. Sistematitzar estratègies de correccions individuals i/o col·lectives per millorar les 
expressions escrites 



Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Introducció de l'ús del visor per a realitzar 
correccions col·lectives

Setembre-octubre CTAC i CLIC Grau de satisfacció dels mestres Instal·lació dels visors a tots els 
ordinadors de les tutoriesi assignació d'un 
visor per cicle

Elaboració de rúbriques coavaluatives i 
autoavaluatives on els alumnes tinguin 
clar el nivell d'exigència que se'ls demana

Tot el curs CLIC Recull de rúbriques El material elaborat pels mestres queda 
guardat en format digital a la xarxa del 
centre /P/: Gestió Pedagògica/.

Valoracions  L' ús del visor per fer correccions grupals ha estat molt útil per elaborar rúbriques consensuades per l' alumnat. 

Propostes de millora Es proposa tenir visors a totes les aules.També es proposa inccorporar les rúbriques com a referents d' aula i a l' 
agenda/carpeta. 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.2.2.1. Aprenentatge Inicial de la Lectura a EI i CI mitjançant el mètode Glifing

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Col·laboració amb l'insitut Giola dins el 
programa de servei comunitari

D'octubre a abril Cap d'estudis Valoració de la col·laboració: de cada 
grup es va una valoració (Annex) i a final 
de curs es va fer una reunió amb Nélida 
Garcia (responsable servei comunitari 
INS Giola)

Els alumnes de 3r dÈSO de l'institut 
acompanyen en la pràctica de la lectura 
als alumnes de 1r, 2n i 3r amb el mètode 
Glifing

Facilitar a les famílies que puguin realitzar 
el mètode Glifing fora del centre: Can 
Lletres

Octubre Directora i Tècnica 
d'educació de 
l'Ajuntament

Nombre d'alumnes que han utilitzat 
aquest recurs

En reunió de coordinació centre i 
Ajuntament s'estableix la col·laboració

Valoracions La col·laboració amb l'Institut es valora positivament, s'han realitzat les sessions de lectura amb els alumnes de 1r, 2n i 3r.  
Enguany hi ha hagut un canvi en la plataforma podent entrar directament desde qualsevol dispositiu directament des d'internet, 
això ha fet disminuir considerablement el nombre d'alumnes amb dificultats d'accés, comptant també amb els ordinadors de la 
Biblioteca Municipal

Propostes de millora Cada trimestre a cicle es farà la valoració del glifing. De cara al curs vinent es proposa potencia la pràctica del programa amb les 
famílies

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.2.2.2. Sistematitzar els tallers d’estratègies lectores a CM i CS

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Realitzar un taller trimestral d'estratègia 
lectora a cada nivell des de 3r a 6è

Tot el curs Cap d'estudis Nombre de tallers realitzats La cap d'estudis farà el seguiment dels 
tallers realitzats

Valoracions Els tallers d'estratègies lectores són una bona eina que no acabem de trobar la manera d'implantar, ja sigui per manca de 
modelatge o de temps



Propostes de millora Es proposa combinar els tallers amb la sessió d'expressió que introduim el curs vinent per treballar la fluïdesa lectora.  Des d'inici 
de curs es faran tallers programats i la cap d'estudis en farà el seguiment. Es demanarà al CRP una o vàries sessions de 
modelatge de taller d'estratègies lectores

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.2.3.1. Integrar material manipulatiu en el treball de les matemàtiques a EI i Primària

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Formació interna en format taller 1r i 2n trimestre Comissió de 

matemàtiques
Assistència del 80% del claustre al taller Es realitza el taller dins del pla de 

Formació de zona com a consolidació de 
la formació en matemàtiques 
manipulatives realitzat el curs 15-16

Inventariar el material matemàtic 1r trimestre Comissió de 
matemàtiques

Inventari CS FET Els/les referents per cicles de la comissió 
inventarien el material de cada cicle

Registre de les activitats manipulatives 
que es duen a terme a les aules

Tot el curs Comissió de 
matemàtiques

Nombre d'activitats realitzades. CS: En 
procés

Cada mestre registra l'activitat realitzada 
en una fitxa específica

Planificar modelatge entre mestres Tot el curs Coordinadores de 
cicle

Nombre de modelatges realitzats. CS: Al 
llarg del curs s' han compartit activitats i 
materials per treballar conceptes 
matemàtics als desdoblaments de 6è.

Es fan modelatges entre els mestres del 
cicle

Suport i seguiment del taller a centre de 
"Matemàtiques manipulatives"

Tot el curs SEZ - Els assistents han fet la seva inscripció
- S’ha disposat del llistat dels assistents i 
el full de signatures
- S’ha recollit el full de signatures i l’acta 
d’assistència
- S’ha gestionat el certificat dels 
assistents i dels formadors.
- El resultat global de la valoració s’ha 
comunica a la direcció del centre

Valoracions Es valora positivament ja que s'ha superat el 80% d'assistència al taller i s'ha realitzat l'inventari i el recull d'activitats. Sempre 
que ha estat  possible s'han compartit estratègies i propostes d' activitats dissenyades a partir de materials manipulatius per tal 
de facilitar la vivenciació de conceptes matemàtics. 

Propostes de millora Cada cicle programarà modelatges amb els seus referents en estones de SEP, amb dos mestres a l'aula, per poder fer un co-
aprenentatge

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.2.3.2. Establir activitats de diferents nivells per atendre la diversitat

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris



Definir els diferents nivells d'aprenentatge 
de cada grup a partir de les proves d'inici 
de curs

Setembre Coordinadores de 
cicle

Graella amb les dades (Annex).  Un cop passades les proves inicials, en 
funció dels resultats, distibuïm l'alumnat 
en tres nivells (amb moltes dificultats, 
amb alguna necessitat, sense dificultats)

Organitzar els desdoblaments segons el 
nivell d'aprenentatge

Setembre Cap d'estudis Horaris S'organitzen els desdoblaments en format 
triplicació per nivell

Elaborar i/o adquirir un banc de recursos 
dels diferents nivells d'aprenentatge 
concentrat en un espai i a l'abast de 
tothom

Tot el curs Coordinadores de 
cicle

El material elaborat pels mestres queda 
guardat en format digital a la xarxa del 
centre /P/: Gestió Pedagògica/

S' ha fet ús del material de les aules i les 
programacions adaptant les activitats i els 
criteris d' avaluació. 

Valoracions  La valoració de la definició del grup en nivells d'aprenentatge és molt bona, ja que possibilita tenir un coneixement exhaustiu del 
nivell d'aprenentatge dels alumnes per tal de fer un treball més inclusiu a l'aula.

Propostes de millora Es farà una FIC d'escola inclusiva , liderat per les mestres d'educació especial, Virgínia Garcia i Neus Palmero

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.2.4.1. Transformar els informes trimestrals adaptant-los a la nova ordre d'avaluació

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Reflexió per cicles de la nova ordre i 
recull de propostes d'informes

Octubre Consell de Direcció La cap d'estudis i la directora aniran a les 
reunions de cicles i presentaran la nova 
ordre. Es farà el recull de propostes 
d'informe

Elaboració dels nous informes Novembre Equip directiu Model d'informes Amb les propostes dels cicles l'equip 
directiu elabora els informes

Presentació al Consell escolar dels 
informes

Novembre Presidenta del 
Consell escolar

Acta del Consell escolar

Presentació a les famílies dels informes Novembre Tutors/es Calendari de reunions Es convocarà a les famílies per tal 
d'explicar-los el nou model d'informes

Valoracions El fet que l'Orde d'avaluació sortís a principi de curs no va facilitar poder fer un treball de reflexió i integració de les dimensions 
dels àmbits alhora de transformar els informes.

Propostes de millora Continuar intengrant les dimensions i les competències que marca el Departament dins la tasca diària a l'aula

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.2.4.2. Concretar els criteris d'avaluació de cada dimensió per cicle

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris



Elaboració del document amb els criteris 
d'avaluació acordats en cicle

Tot el curs Cap d'estudis Document amb els criteris d'avaluació La cap d'estudis presentarà en reunió per 
cicles un primer document amb els criteris 
de correcció per dimensions

Valoracions Es valora com a molt útil  el document amb els criteris que va presentar la cap d'estudis

Propostes de millora Treballar el document presentat per la CdE per tal de seqüenciar les dimensions per nivell 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.2.4.3. Revisar i refer els controls per garantir l’aprenentatge competencial

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Revisar i fer una reflexió per cicles dels 
controls, per garantir que s'avaluïn les 
competències de cada dimensió 
acordades

Tot el curs Coordinadores de 
cicle

Nombre de controls revisats Per cicles es revisaran els controls per 
garantir coherència amb els acords 
presos sobre els criteris d'avaluació de les 
diferents dimensions

Valoracions S'ha fet una petita revisió dels controls, però no amb la profunditat necessària per tal de fer una transformació metodològica. 

Propostes de millora Anàlisi de les proves competencials de medi i adaptació  dels nostres controls al canvi metodològic  

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.3.1.1. Seguir amb el FIC "Treball per projectes amb TAC"

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Continuar establint dins l'horari la 
formació interna

Tot el curs Referents 
informàtics de cicle 
+ Manel de la 
Fuente

Nombre de sessions Els referents informàtics es reuneixen per 
acordar el contingut de les sessions del 
FIC, i es duran a terme durant tot el curs

Seguir elaborant programacions de medi 
utilitzant recursos TAC

Tot el curs Mestres del claustre Recull de les programacions A final de curs s'exposen en una reunió 
de claustre totes les programacions 
elaborades i s'arxiven a la /P/Gestió 
pedagògica/

Suport i seguiment de la formació interna 
de centre : "Treball per projectes amb 
TAC"

Tot el curs SEZ - Els assistents han fet la seva inscripció
- S’ha disposat del llistat dels assistents i 
el full de signatures
- S’ha recollit el full de signatures i l’acta 
d’assistència
- S’ha gestionat el certificat dels 
assistents i dels formadors.
- El resultat global de la valoració s’ha 
comunica a la direcció del centre



Valoracions La FIC es valora molt positivament sobretot per la integració de les TAC en l'elaboració de qualsevol dels projectes que es duen 
a terme

Propostes de millora
Es proposa continuar fent el seguiment de l'ús de les TAC en els projectes per part de la comissió TAC

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.3.2.1. Introduir la robòtica com a recurs educatiu

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Adquisició de robots Setembre-octubre Referents 

informàtics
Factura S'adquiriran robots amb la subvenció de 

l'Ajuntament
Participació en la formació de zona Tot el curs Referents 

informàtics
Persones que han assistit a la formació Ha participat la Mª Lluïsa Elias 

Participació en les jornades de Robotseny Juny Referents 
informàtics

Inscripció a les jornades Han participat la Mª Lluïsa Elias i la 
Martha Garcia

Suport a la formació de Robòtica a l’aula.

- Robotseny

CRP - Com a mínim 2 mestres/professors del 
centre han participat en la formació de 
robòtica.

- La informació s’ha traspassat al centre.
- La direcció del centre coneix la valoració 
dels assistentsal seminari
- El centre incorpora en la seva 
programació la robòtica educativa

Suport a la formació de Robòtica a l’aula. CRP - Com a mínim 2 mestres/professors del 
centre han participat en la formació de 
robòtica.
- La informació s’ha traspassat al centre.

- Grup de treball Bee-bot - La direcció del centre coneix la valoració 
dels assistentsal seminari
- El centre incorpora en la seva 
programació la robòtica educativa

Valoracions S'ha initciat la participació en el concurs Robotseny i en la Fira Científica amb els alumnes de CS

Propostes de millora Fer desdoblament de robòtica/mates manipulatives .Iniciar la robòtiuca a 5è  



Centre: Escola Salvador Sanromà Curs escolar: 2016-17
Objectiu 2: Cohesió social

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.1.1.1. Coordinació periòdica amb els serveis socials, la tècnica de l’Ajuntament i els serveis 
educatius del Departament d’Ensenyament

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Planificació del calendari de reunions de 
comissió social

Tot el curs Directora, 
Educadora social de 
l'Ajuntament, 
Treballadora social 
de l'EAP

Calendari de reunions Aproximadament cada mes i mig es 
programa una reunió de comissió social. 
La directora demana a els/les mestres 
informació de rellevància sobre els casos 
socials per tal de transmetre-ho a la 
comissió

Elaboració del llistat d'alumnes NEE 
sol·licitat per la treballadora social de 
l'EAP

Setembre Directora i 
Treballadora social 
de l'EAP

LListat alumnat amb NEE A inici de curs es revisa la graella 
d'alumnes amb NEE

Planificació del calendari de reunions de 
coordinació amb la tècnica d'educació de 
l'Ajuntament

Setembre Directora i tècnica 
d'educació de 
l'Ajuntament

Calendari de reunions A principi de curs es fa una primera 
reunió de coordinació per planificar les 
trobades durant el curs

Seguiment de les actuacions de 
manteniment i neteja

Tot el curs Directora, secretària 
i Conserge

Grau de satisfació En les reunions de coordinació amb 
l'empresa de neteja i amb l'Ajuntament es 
fa aquest seguiment

Participar en les trobades esportives que 
organitza l'Ajuntament

Tot el curs Cap d'estudis i 
tècnica de 
l'Ajuntament

Calendari de trobades A principi de curs la tècnica d'educació de 
l'Ajuntament fa la proposta d'activitats

Valoracions La coordinació amb agents externs és en general satisfactòria

Propostes de millora S'adjunta graella que es proposarà a la comissió per fer el seguiment de les actuacions i optimitzar l'objecitiu de les comissions. La psicopedagoga de l'EAP assistirà a les Comissions socials.

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.1.1.2.Coordinació amb els especialistes externs: psicopedagogs, psicòlegs, logopedes,...

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Establir reunions periòdiques amb els 
diferents especialistes externs: psicòlegs, 
psicopedagogues...

Tot el curs Mestres d'Educació 
especial

Actes de les reunions: Actes de les 
reunions. Expedients i fitxes d' ee. 

Les mestres d'EE convoquen els diferents 
especialistes segons les necessitats



Realitzar coordinacions entre la logopeda 
municipal i les mestres especialistes

Tot el curs Mestres d'Educació 
especial

Calendari de reunions Les mestres d'EE estableixen un 
calendari de reunions amb la logopeda 
municipal per fer traspàs d'informació

Valoracions S'han realitzat al llarg del curs.

Propostes de millora  El curs vinent s'ha de continuar organitzant les reunions entre tutors, mestres d'EE i especialistes externs. Caldria,  des de EE, 
establir protocols per tal de recollir tota la informació que els tutors/es recullen dels especialistes.  Es mantindran actualitzades 
les graelles d'informació d'alumnes

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.1.2.1. Rebre assessorament per atendre alumnat amb TEA i AACC

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Planificació de dates amb la 
psicopedagoga de l'EAP per tal de fer 
sessions de formació 

Cap d'estudis Calendari Es realitza un calendari de les sessions 
de formació i es convoca al claustre.

Assessorament per la implementació de 
models de PI per temàtiques (ADRC, 
AACC, T.Aprenentatge)

EAP - El centre ha aplicat els models i s’han 
anat revisant al llarg del curs.

Assessorament en la comprensió i pautes 
d'intervenció educativa amb alumnes 
TEA: 2 sessions en clautre, 
emmarcament teòric i intervenció 
educativa 

EAP - El centre un cop aplicat i analitzat els 
resultats de la intervenció, ha generalitzat 
els nous coneixements i utilitzat els nous 
materials adaptant-los a les necessitats 
de cada grup

Assessorament en la comprensió i pautes 
d'intervenció educativa amb alumnes 
AACC: 2 sessions en clautre, 
emmarcament teòric i intervenció 
educativa 

EAP

Valoracions
S'ha realitzat una sessió en claustre d'assessorament pels alumnes d'Altes Capacitats

Propostes de millora El proper curs es proposa fer una formació interna de centre amb l'objectiu d'atendra la diversitat de manera inclusiva

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.2.1.1. Foment de l’Educació Emocional i en valors

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris



Proposta de l'activitat d'educació 
emocional: Com em sento avui

Tot el curs Referent d'educació 
emocional

Valoració dels alumnes i dels mestres Cada mestre tutor/a introduirà a les 
rutines matinals aquesta activitat

Treball de valors en les assemblees 
setmanals de classe

Tot el curs Tutors/es Valoració dels alumnes i dels mestres Des de la comissió de convivència es 
proposen diferents valors a treballar cada 
mes, que les mestres podran treballar a 
les assemblees setmanals

Creació d'un espai de descompressió 
d'alumnat amb dificultats de 
comportament

Octubre TEE Valoració dels alumnes i dels mestres Es crearà un espai amb ambientacció 
adequada per a calmar i poder reflexionar  
per alumnes que tenen comportaments 
disruptius o violents

Valoracions Enguany no hem pogut tenir un referent d'educació emocional com altres cursos. Aquesta funció, però, l'han dut a terme les 
mestres d'educació especial i les tutores.

Propostes de millora
 La proposta és continuar des de les tutories i l'educació especial fomentant l'educació emocional i en valors

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.2.1.2.Establiment d’estratègies de cohesió de grup.

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Establir seqüenciació d'activitats de 
cohesió de grup al llarg de la primera 
setmana per cada nivell

Setembre MEE Valoració de mestres Es proposen diferents activitats de 
cohesió de grup que s'hauran de posar en 
pràctica la primera setmana de curs

Fer un recull d'activitats de cohesió de 
grup per portar a terme al llarg del curs en 
l'àmbit de l'Educació en valors

Tot el curs MEE Recull d'activitats.Graella de recull de les 
activitats programades a l' inici de curs 
(cohesió de grup, autoestima i resolució 
de conflictes.)

Les mestres d'educació especial fan un 
recull d'activitats per proposar als 
tutors/es

Valoracions Les activitats es valoren molt positivament per part de les mestres

Propostes de millora És necessari sistematitzar al llarg del curs les dinàmiques. 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.2.1.3. Consolidació de les actuacions de mediació escolar

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Crear un espai de mediació entre iguals al 
pati per resoldre conflictes

Setembre TEE Valoració dels alumnes La tècnica d'educació especial s'estarà en 
un espai concret a les estones de pati per 
tal de fer mediacions en conflictes 
complicats



Assignació d'alumnes de 6è per a ser 
mediadors a l'estona d'esbarjo en petits 
conflictes

Tot el curs La tècnica d'educació especial farà una 
petita formació a alumnes voluntaris per 
tal que exerceixin el càrrec de mediadors 
de pati

Adquisició d'armilles reflectants 
identificatives dels mediadors

Tots el curs Secretaria Factura Els/les alumnes mediadors portaran una 
armilla identificativa per tal que tothom els 
reconegui en el seu càrrec

Valoracions S'ha realitzat actuacions de mediació a l'hora del pati. Als alumnes de 5è i 6è se'ls hi ha fet una formació de mediació per part 
d'una alumna en pràctica del postgrau de mediació de l'UB. CS: molt positiva.

Propostes de millora Es proposa continuar amb la mediació per part dels alumnes de CS. CS: És necessari seguir el treball iniciat fent alguna dinàmica amb els 
alumnes. 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.2.1.4. Avançar en l’elaboració del PAT (Pla d’acció Tutorial)

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris

Fer la diagnosi de l'acció tutorial en el 
centre 

Segon trimestre Coordinadores de 
cicle

Resultats de la diagnosi Es farà un qüestionari a mestres i 
alumnes

Elaborar un document amb els acords Segon trimestre Equip directiu Document Vista la diagnosi es farà un document 
amb propostes per tal d'arribar a acords 
amb el claustre

Valoracions No s'ha realitzat la diagnosi. 

Propostes de millora Es proposa avançar en l'elaboració del PAT en Consell de Direcció

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.3.1.1 Establir reunions periòdiques amb AMPA i delegats/des de classe

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris

Planificació el calendari de reunions amb 
l'AMPA

Primer trimestre Directora i 
Presidenta de 
l'AMPA

Calendari Es fa una primera reunió de coordinació 
on s'acorda el calendari de reunions

Co-organització i seguiment d'actuacions 
de l'AMPA en la vida escolar

Tot el curs Directora Graella d'actuacions Es fa l'organització i seguiment i valoració 
de les actuacions en les diferents 
reunions amb l'AMPA



Seguiment del servei d'acollida i 
extraescolars

Tot el curs Directora Es fa el seguiment i valoració en les 
reunions de coordinació amb l'AMPA

Seguiment del projecte "Cuida'm" Inici i final de curs

Secretària

Acta reunions Es fa una reunió a inici de curs i una 
reunió a finals de curs

Planificació de reunions amb mares i 
pares delegats/es de  classe

Primer trimestre Directora i cap de 
delegades

Calendari Es reuneixen la directora i la cap de 
delegades i acorden un calendari de 
reunions

Proposta i seguiment d'actuacions dels 
delegats/es

Tot el curs Directora Actes reunions Es fa el seguiment i valoració en les 
reunions de delegats/des

Valoracions Les reunions amb AMPA s'han dut a terme satisfactòriament.

Propostes de millora  Es proposa continuar fomentant aquesta coordinació

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.3.1.2. Organitzar xerrades d’orientació familiar

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris
Planificar amb els especialistes del CLIP 
el calendari de les xerrades

2n trimestre Directora Calendari La directora convoca a una reunió al Pere 
Conesa, Anabel Pérez i Anabel Pozo a on 
s'acorden les dates i temes a tractar

Coordinació amb l'AMPA per organitzar 
les xerrades

2n trimestre Directora La directora convoca a una reunió a la 
Presidenta de l'AMPA a on s'informa de 
les dates i es parla del que es necessitarà 
per les xerrades

Difondre les xerrades a tota la comunitat 
escolar i a través de varis medis: web, 
correus electrònics, comunicats en paper, 
missatges de delegades, etc

2n i 3r trimestre Equip Directiu Una setmana abans de cada xerrada es 
comença a fer difusió via mail. Uns dies 
abans s'envia un comunicat en paper, i 
dos dies abans es demana a les 
delegades que enviïn un whats-ap 
recordatori a les famílies. 

Valoracions S'han dut a terme 7 xerrades, que es valolem molt positivament per les famílies assistents. Però l'assistència ha estat poc 
significativa.

Propostes de millora  Es proposa canviar el format de les Xerrades. Es parlarà amb AMPA per veure com s'enfoquen de cara al proper curs

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.3.2.1. Continuar amb les reunions de delegats i delegades

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris



Establir un calendari de reunions mensual Setembre Equip Directiu Nombre de reunions Es planifica una reunió mensual
Es penja l'acta de la reunió a l'aula virtual 
destinada a aquest fi

Tot el curs Secretària Actes La secretària assisteix a les reunions i 
extén acta, que després difon a través de 
les aules virtuals

Valoracions S'han realitzat. 

Propostes de millora El proper curs s'han de tenir previstes des d'inici de curs: data i tema


