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OBJECTIU 1 MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS Curs: 2018-19 

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

de treball a l’aula que donin resposta a la diversitat dels alumnes. Millorar els resultats en l'adquisició de 
competències bàsiques potenciant el desenvolupament integral de l'alumne fent-lo protagonista del seu 
aprenentatge. 

Responsable: Núria Chipell 
Estratègies 

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

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

  

ACTUACIONS Temporització 
Destinataris

/ nivell 
educatiu 

1.1.1. 
Treball globalitzat i sistemàtic per a la millora de la 
Comprensió Lectora als CM  i CS. 

Al llarg del 
curs 

CM i CS 

1.1.2 
Treball sistemàtic i focalitzat per a la millora de 
l’ortografia als CM i CS. 

Al llarg del 
curs 

CM i CS 

1.2.1 
Incorporació de la metodologia de treball globalitzat al 
CM 

Al llarg del 
curs 

CM 

1.2.2 
Incorporar a l’aula instruments d’avaluació per a la 
millora en les diferents competències EI i CI 

Al llarg del 
curs 

EI i CI 
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OBJECTIU 2 MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL Curs:  2018-19 

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

participar, sense exclusió, de totes les activitats del centre. Millorar la relació entre els alumnes i la 
convivència fomentant el respecte vers les diferents cultures en el marc del projecte lingüístic de centre.  

Responsable: Sònia Fabre 
Estratègies 

2.1 Creació d’entorns facilitadors de tots els aprenentatges. 

  

ACTUACIONS Temporització 
Destinatari

s/ nivell 
educatiu 

2.1.1 El medi ambient. Projecte transversal. 
Al llarg del 

curs 
EI i EP 

2.1.2 
Elaboració d’un CD solidari en treball amb xarxa entre la 
comunitat educativa. 

1r Trimestre 5è 
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d) Els indicadors d’avaluació del pla d’actuació. 

Objectiu 1: MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS 

Indicador 
Situació inicial 
(valor inicial) 

Situació a què 
es vol arribar  
(valor a assolir) 

Grau de satisfacció de les famílies a E.I 
 

89 90 

Grau de satisfacció de les famílies a E.P 
 

77 80 

Grau de satisfacció dels alumnes de CS 
 

87 90 

Grau de satisfacció del professorat 
 

87 90 

Grau de satisfacció del personal no docent 90 90 

% d'alumnes de P5 que presenten una evolució adequada en el 
procés de lectura i escriptura. 

76 80 

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

72 80 

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

% d'alumnes que superen la subcompetència de la prova 
diagnòstica de comprensió oral en català de 3r. 

58 70 

% d'alumnes que superen la subcompetència de la prova 
diagnòstica de comprensió lectora en català de 3r. 

63 70 

% d'alumnes que superen la subcompetència de la prova 
diagnòstica d’expressió escrita en català de 3r. 

83 85 

% d'alumnes que superen la subcompetència de la prova 
diagnòstica d'expressió oral en català de 3r. 

93 95 

% d’alumnes que assoleixen la competència en llengua 
Castellana a finals de 3r. 

72 75 

% d'alumnes que superen la prova diagnòstica de 
matemàtiques de 3r. 

69 75 

% d’alumnes que assoleixen la competència matemàtica en 
numeració i càlcul en les proves diagnòstiques de 3r. 

71 75 

% d’alumnes que assoleixen la competència matemàtica en 
espai, forma i mesura en les proves diagnòstiques de 3r. 

64 75 

% d’alumnes que assoleixen la competència matemàtica en 
relacions i canvi en les proves diagnòstiques de 3r. 

78 80 

% d’alumnes que assoleixen la competència matemàtica en 
estadística en les proves diagnòstiques de 3r. 

67 75 

% d’alumnes que superen la prova de competències bàsiques de 
català a finals de C.S. (6è) 

78 80 

% d’alumnes que assoleixen la subcompetència en comprensió 
lectora de català a finals de C.S. (6è) 

73 80 
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% d’alumnes que assoleixen la subcompetència en expressió 
escrita de català a finals de C.S. (6è) 

88 90 

% d'alumnes que superen les proves de CB en llengua 
castellana a finals C.S. (6è) 

81 85 

% d’alumnes que superen la prova de competències bàsiques de 
matemàtiques a finals de C.S. (6è) 

82 85 

% d'alumnes que superen les proves de CB de matemàtiques en 
numeració i càlcul  a finals C.S. (6è) 

78 80 

% d'alumnes que superen les proves de CB de matemàtiques en 
espai, mesura i representació gràfica de dades  a finals C.S. 

(6è) 

82 85 

% d'alumnes que superen les proves de CB de matemàtiques en 
relacions i canvi a finals C.S. (6è) 

85 88 

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

CS (6è) 
85 88 

 

Objectiu 2: MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL 

Indicador 
Situació inicial 
(valor inicial) 

Situació a què es 
vol arribar  
(valor a assolir) 

% d'assistència de les famílies a les diverses reunions de 
nivell a EI. 

69 75 

% d'assistència de les famílies a les diverses reunions de 
nivell a E.P. 

64 75 

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

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

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

% de participació de les famílies en les activitats escolars. 40 50 

 


