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Preàmbul 

Un cop acabat el curs escolar, els centres educatius fem el balanç i la valoració dels fets educatius i de la vida organitzativa escolar que s'han produït al llarg                                                         

del curs. El document que recull el balanç i valoració serà la Memòria Anual de Centre (MAC).  
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Partim d’un treball en grup per comunitats per arribar a una anàlisi crítica i de síntesi per a recollir tota la informació sobre projectes, sobre processos de                                                     

situacions viscudes, d’actuacions i de decisions preses, de resultats obtinguts, de la utilitat dels recursos utilitzats, de l'eficàcia de les estratègies emprades,                                           

perquè els futurs dissenys s'ajustin més a les realitats organitzatives i possibilitats de l’escola  i en conseqüència es manifestin més eficaços i eficients.  

 

Veiem doncs que elaborar una memòria comporta fer un ús del caràcter avaluador; fins a quin punt s’han aconseguit les intencions i compromisos que es van                                                   

plantejar a principis de curs a la PGA i del caràcter proposador; ha de recollir les propostes de millora acordades en base al procés participatiu de reflexió que                                                       

s’ha donat en el conjunt de la comunitat educativa. 
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Índex 
1. Introducció.  

“ el que no es mesura no es pot controlar” 

 

Després de quatre anys de PdD l’equip directiu renova el PdD per quatre anys més amb molta motivació per continuar treballant                                         

en la línia de treball de consolidació de centre que avança per la seva transformació de model cap a una escola, analitzat el                                             

context actual i recollint totes les valoracions dels membres del claustre,presento la memòria del curs 18/19. 

Aspectes rellevants : Formació del professorat 
El curs 18/19 ha estat un any escolar on s’ha acumulat molta formació interna de centre : 

-  Hem iniciat una FIC interna de matemàtiques a 4t, 5è i 6è aplicant una espiral d’indagació que va assolir els seus objectius. 

- L’assessorament de projectes de treball iniciat amb la UVIC no va respondre a les expectatives inicials i vam haver de fer una                                             

redirecció del plantejament inicial de la formació; el nivell de partida dels docents era tan divers i variat que ens costava buscar                                           

un punt comú inicial. Vam haver de consensuar un objectiu molt bàsic i prendre molts acords per acabar sequenciant els                                       

continguts de l’àmbit de medi d’una banda i treballar com volíem que fos l’estructura dels Projectes per una altra. 

- La formació presencial de la Teoria PASS des de la UdG va tenir lloc en dues sessions on es va transmetre al claustre els                                                 

paradigmes de la teoria sobre el funcionament del cervell dins la tendència de la neurociència. Es va poder compartir el                                       

funcionament dels processadors que es treballen a la prova del DNCAS, que és utilitzada pels mestres d’EE i per l’EAP. 

- La formació del PEE també ha ocupat un volum d’hores considerable: Projecte COEDUCA, art vigent, atelier, robòtica, espirals                                     

d’indagació, seminaris de coordinació, taller de mediació, pla català de l’esport. 
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- Xerrades i tallers a les famílies; Espais d’aprenentatge, Taller de càlcul, conferències diverses adreçades a la comunitat                                   

educativa. 

A banda de la formació individual de cada membre del Claustre ha assistit a formacions personals. 

L’assistència dels docents del Claustre en la formació de centre és d’un 90% de mitjana amb un 90% de satisfacció.  

La mitjana d’hores dedicades a la formació del centre en aquest curs per docent és de 40h. 

Per al curs vinent concentrarem la formació FIC de centre en un sol format: la xarxa de competències bàsiques  i PEE. 

Entenent que, la millora de la pràctica educativa del centre, comença en un equip docent cohesionat i preparat                                   
professionalment, escoltades les seves valoracions i propostes tant des del claustre com del Consell Escolar i recollides les                                   
impressions en un mètode de planificació estratègica, DAFO valorem en aquest punt que la renovació de la mirada al centre es                                         
concentrarà en : 

 
1. Millorar la competència professional dels docents a través de l’impuls de la Formació de centre per adequar les intervencions                                     

pedagògiques als interessos i necessitats de l’alumnat. Amb aquesta estratègia es pretén millorar la qualitat de les actuacions                                   
dels docents al centre i la seva coordinació en l’assentament de la línia pedagògica del centre. 

2. Transferir la línia pedagògica de centre a les aules per a la millora de l’aprenentatge competencial de l’alumnat a partir de la                                           
creació de nous protocols de detecció i d’intervenció precoç de les dificultats d’aprenentatge en l’educació infantil i primària                                   
per millorar els resultats dels aprenentatges dels alumnes.  

3. Consensuar, aplicar i difondre la millora de la cultura avaluativa de centre. Aprendre a plantejar objectius previs a les                                     
actuacions, recollir evidències dels resultats, valorar i proposar millores. plantejats en els contextos d’aprenentatge i de                               
convivència i formular-ne la millora. 
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4. Promoure Projectes d’Innovació propis i externs, fruit del resultat del treball d’equip, fomentats en el treball d’aprofundiment i                                   

consolidació del PEC al centre: Projecte d’Innovació basat en espais d’aprenentatge, Projecte d’innovació basat en les                               
matemàtiques vivencials , Projecte de Biblioteca i d’impuls a la lectura.  

5. Revisar i donar valor als documents oficials de centre, partint del PEC , adequant-los a la normativa vigent i fent-los arribar a                                           
tots els membres de la comunitat. 

6. Dissenyar el pla de funcionament del temps de migdia i de les activitats extraescolars d’acord al PEC del centre. 
7. Establir vies de comunicació i cooperació amb les famílies i la resta de la Comunitat educativa. Dinamitzar les reunions per fer                                         

més participatives i efectives. 
8. Vetllar per una bona imatge del centre: Crear protocols d’estètica dels espais del centre per establir una imatge integral i                                       

afavorir la visió d’espais diàfans i oberts.  
9. Aquesta proposta es desplegarà en estratègies i objectius generals en el següent PdD. 
 

Millora dels resultats educatius 

 

2. Avaluació dels objectius anuals: PGA 

   Curs escolar: 2018-2019 

Objectiu 1: Millora dels resultats educatius 

  

Estratègia: 1.1 Elaboració d'una línia pedagògica de centre per a la millora de l'aprenentatge competencial de l'alumnat. 

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora 
1.1.1 Potenciar el   
treball sistemàtic de   
la competència  
matemàtica. 

1.1.1.1 Dissenyar i aplicar unes     
noves proves d'inici i final de      
curs estandaritzades basades   

setembre E. Coord. - Aplicació de la prova a tots       
els cursos. - Recull objectiu     
de resultats 

Establir com a estratègia de treball de       
claustre la diagnosi: la recollida i      
valoració d'evidències i la de creació      
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en un recull sistemàtic de les      
estratègies de càlcul mental de     
3r a 6è. 

d'eines de detecció de fronts flacs      
d'aprenentatge: models de proves    
ponderades i amb la rúbrica pròpia. 

1.1.1.2 Planificar una FIC    
d'estratègies de resolució   
d'algoritmes basades en les    
estratègies de càlcul mental per     
incrementar l'efectivitat del   
càlcul escrit. 

setembre E. Coord. - Incorporació de les    
pràctiques compartides al   
treball dels algoritmes a l'aula     
; grau d'efectivitat i millora. 

Promoure la FIC de centre com a       
motor de la transformació del model      
d'aprenentatge cap a la millora     
educativa.  

1.1.1.3 Elaboració de   
documentacions pedagògiques  
de centre. 

1r trimestre E. Coord. - Documentació pràctica   
compartida al claustre amb    
exemplificacions pràctiques  
dels alumnes. 

Promoure la cultura avaluativa de     
centre des de tots els àmbits. 

1.1.1.4 Compartir amb les    
famílies les estratègies de    
càlcul. 

2n trimestre E. Coord. - Assistència a la    
convocatòria i grau de    
satisfacció de les famílies. 

Valorar el grau d'implicació de les      
famílies en els aprenentages dels     
alumnes: assistència a les reunions     
d'inici de curs, a les entrevistes, a les        
xerrades de formació de centre i la       
seva repercussió. 

1.1.1.5 Recollir la programació    
de les pràctiques   
lògico-matemàtiques a EI en els     
racons de treball. 

2n trimestre tutors EI Nº de pràctiques   
logico-matemàtiques 
afegides als racons de EI. 

Nº de pràctiques logico-matemàtiques    
afegides als racons de EI. 

1.1.2 Promoure un   
treball transversal a   
l'àmbit lingüístic. 

1.1.2.1 Adequar el registre de     
textos de VL per a les      
necessitats dels alumnes. 

2n trimestre Tutors - Índex d'acompliment del    
criteri textos de velocitat    
lectora adequats a les    
necessitats de l'alumnat. 

Cal garantir que al llarg del curs els        
alumnes tinguin situacions diverses i     
variades de reptes on aparegui la      
lectura. Cal anotar a les graelles de       
control els resultats. 

1.1.2.2 Consolidar la pràctica de     
la lectura compartida de 1r a 3r. 

2n trimestre Tutors  - Millora de la pràctica en els       
resultats de l'alumnat. 

Cercar a 3r recursos de lectura per la        
millora dels resultats d'aquest curs;     
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1.1.3 Dinamització  
del servei de   
Biblioteca. 

1.1.3.1Promoure la competència   
lectora, el gust per la lectura a       
l'escola. 

1r - trimestre Com Biblio - Increment de les hores     
efectives d'atenció i servei a     
l'alumnat. 

revisar la correspondència al text     
escrit. 

1.1.3.2 Renovar l'espai físic de     
la bilioteca segons projecte de     
remodelació. 

1r trimestre Com Biblio - Obtenció del pressupost per     
a les reformes. 

Redactar les normes d'ús del nou      
espai de biblioteca i compartir-les     
amb la Comunitat Educativa.    
Promoure l'ús de l'espai de biblioteca      
fora d'horari lectiu. 

1.1.4 Sistematitzar la   
programació de la ll.    
anglesa a l'educació   
primària. 

1.1.4.1 Actualitzar  
programacions. 

1r trimeste Especialista 
ANG 

- Recull efectiu de les     
programacions. 

Recuperar les programacions   
extraviades. 

1.1.4.2 Potenciar l'ús de la     
llengua en àmbits més    
funcionals. 

1r trimestre Especialista 
ANG 

- Grau d'aplicació  Implementar-ho com a hàbit de rutina      
d'escola a tota l'etapa d'EP. 

1.1.5 Consolidar el   
Projecte Educatiu de   
l'escola. 

1.1.5.1 Aprofundir el treball    
d'espais d'aprenentatge  
internivells de 1r a 3r. 

Al llarg del   
curs 

Equip docent de   
1r a 3r 

- Programacions  
consensuades 

Actualitzar les programacions i    
presentar al Departament com un     
espai de bona pràctica d'innovació. 

1.1.5.2 Reformular el treball per     
Projectes des de l'àmbit del     
medi natural. 

A llarg del curs Equip docent de   
1r a 6è 

- Acords presos i projectes     
establerts per cursos. 

S'ha dedicat sessions de treball de      
claustre a parlar dels projectes; la      
proposta d'escola s'ha de posar rn      
pràctiva i vlorar a finsl de curs. 

1.1.5.3 Dissenyar i posar en     
funcionament un ambient   
científic. 

2n trimestre equip docent de   
EI 

- Canvis efectius en l'espai     
físic i en les programacions     
d'EI. 

Objectiu posposat per al curs vinent. 

1.1.5.4 Potenciar la formació    
Permanent del claustre en els     
temes determinats pel centre    
afavorint la transferència al    
centre i a l'aula. 

Al llarg del   
curs 

Coordinació 
Pedagògica 

- Nº de cursos amb     
assistència dels mestres del    
centres i l'aplicació a la tasca      
docent del centre;   
aportacions a la línia de     
treball de l'escola. 

Escollir cursos de formació per al      
curs vinent amb les necessitats reals      
del centre. 
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Estratègia: 1.2 Incrementar l'ús de les noves tecnologies de l'aprenentatge i de la comunicació. 

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora 

1.2.1 Potenciar l'ús   
de les noves   
tecnologies al centre. 

1.2.1.1 Implementar l'ús del    
drive amb domini   
@canmanent.cat 

curs docents - Nombre de mestres que     
l'incorporin com a eina de     
treball. 

Continuar treballant per aconseguir el     
100% d'eficàcia. 

1.2.1.2 Completar la instal.lació    
d'aparells de projecció al centre. 

  - Efectivitat de la instal.lació. Manteniment i substitució dels    
aparells antics. 

1.2.1.3 Configurar tots els    
aparells informàtics a la nova     
wifi del centre. 

1r tr. coord TICTAC - Funcionament del 100%    
dels dispositius. 

Comprovar-ne l'accés des de totes     
les aules. 

1.2.2 Participació del   
taller de robòtica del    
PEE. 

1.2.2.1 Consolidar el taller de     
robòtica a 3r i 4t. 

   Demanar més expertesa en els     
formadors. 

      

Estratègia: 1.3 Aplicar Plans d'innovació i millora 

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora 
1.3.1 Iniciar l'ús d'una    
metodologia d'anàlisi  
per impulsar" la   
transformació per al   
canvi". 

1.3.1.1. Introduir la pràctica dels     
Espirals d'Indagació en una    
pràctica de centre. 

A llarg del curs Coordinació 
pedagògica 

- Informe de millora de     
l'aspecte treballat en   
comunitat. 

Treballar la cultura avaluativa al     
centre per saber copsar evidències,     
necessitats i dissenyar rúbriques    
d'avaluació. 

      

Estratègia: 1.4 Atendre les necessitats educatives dels alumnes tenint en compte la diversitat. 

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora 

 
8 

 
 



 
Memòria d’Avaluació del centre curs 2018/2019  MAC  

 
1.4.1 Consolidar  
eines per identificar   
l'alumnat amb més   
dificultats. 

1.4.1.1 Establir coordinacions de    
treball amb especialistes de    
suport al centre. 

al llarg del curs CAD . Recull d'actes de    
valoracions. 

Consolidar les vies d'assignacions    
dels recursos al centre en base als       
resultats obtinguts en les proves     
inicials. 

 1.4.1.2 Revisió de les mesures     
d'atenció a la diversitat del     
centre per avançar en la     
implementació del DUA (    
Disseny Universal de   
l'Aprenentatge ). 

al llarg del curs 

Mestra EE 

. Incorporació a l'aula de     
mesures que afavoreixen la    
inclusió de l'alumnat. 

1.4.2 Portar el   
seguiment de  
l'assistència dels  
alumnes al centre. 

1.4.2.1 Recollir el control i fer el       
seguiment. 

al llarg del curs 

CAD 

.Llistats dels alumnes gravats    
a l'aplicatiu. 

 
 

 

 

   Curs escolar: 2018-2019 

Objectiu 1: Millora dels resultats educatius 

     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.1.1.1 Dissenyar i aplicar unes noves proves d'inici i final de curs estandaritzades basades en un                
recull sistemàtic de les estratègies de càlcul mental de 3r a 6è. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
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1. Elaboració d'una prova    
estandaritzada amb ítems   
avaluables pels tutors i    
tutores de 3r a 6è. 

Inici de curs Coordinació 
Pedagògica 

- Aplicació de la prova a      
tots els alumnes segons    
els nivells. 

Preparar una prova que permeti evidenciar tots els nivells         
d'un grup, passar el mateix exercici a principi i final de           
curs. Dedicar uns dies de preparació a l'inici per obtenir el           
màxim d'informació. Explicar i consensuar a la comunitat        
tant la prova com la graella de recollida per acordar la           
mateixa interpretació. 

2. Disseny d'una graella de     
recull d'evidències .  

- Analitzar la informació    
recollida i prendre-la   
com a punt de partida     
de les programacions de    
centre. 

3. Recull dels resultats com a      
punt de partida de la FIC de       
matemàtiques de càlcul . 

Mes de setembre Tutors de 3r a 6è - Buidatges reals i    
compartits i evidències   
de canvi i millora de     
resultats. 

Elaborar documentacions que formaran part de la carpeta        
pedagògica del nivell. 

Valoracions La prova i la seva rúbrica s'ha pogut portar a terme de 3r a 6è. Amb les dades recollides s'ha pogut valorar l'impacte que tenen                         
les estratègies de càlcul que es promou des de l'escola , en base a la resolució raonada i no mecanitzada, a patir de la                        
manipulació de materials i l'ús que en fan els alumnes l'hora de resoldre els algoritmes. Un 56% de l'alumnat fa ús de les                       
bones pràctiques, un 32% utilitza tècniques mecàniques per influència externa al centre i un 12% té dificultats de càlcul i no                     
opera amb agilitat.S'ha acordat una sola graella comú amb indicadors estàndars que permeten la interpretació de qualsevol                 
graella. S'ha incorporat a la carpeta lila.( pedagògica) 

Propostes de millora Continuar treballant amb la graella per detectar evidències. 

 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.1.1.2 Planificar una FIC d'estratègies de resolució d'algoritmes basades en les estratègies de             
càlcul mental per incrementar l'efectivitat del càlcul escrit. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
1. Establir una FIC per     
compartir estratègies i   
prendre acords. 

Tres sessions al mes    
d'octubre dues més   
al febrer. 

Coordinació 
pedagògica 

- Programació de dates i     
assistència dels  
mestres. - Valoracions   
de millora per part dels     
mestres . 

. Treball d'equip amb presentació d'intuïcions que       
demanin el canvi per tal de millorar resultats dels alumnes. 
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Valoracions S'obre molt debat a l'hora de parlar de pedagogia de centre. Cal aprendre a veure que les actuacions en un curs repercuteixen                      
en un altre. Es valora molt positiu aquest debat i que s'aprenguin a prendre decisions pel bé i la línia d'escola i no sobre la                         
tendència personal de cadascú a resoldre la didàctica a tall personal. 

Propostes de millora Calendaritzar noves trobades al centre per acollir mestres nous i continuar marcant línia d'escola.Promoure l'intercanvi               
d'experiències i resoldre-les en equip. 

 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.1.1.3 Elaboració de documentacions pedagògiques de centre. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
1. Documentar els acords    
pedagogics referents a la    
resta, multiplicació i la divisió. 

1r trimestre Coordinació 
pedagògica 

- Consulta de   
documents acordats . 

S'elaborarà material didàctic per cosulta de mestres i com         
a base de documentació. 

Valoracions S'ha documentat la bona pràctica del càlcul a l'escola de tots els algoritmes, fins a les divisions. Es valora molt positivament                     
tenir un material pedagògic de consulta que sigui viu i flexible a les necessitas de l'alumnat i de l'equip de mestres. 

Propostes de millora Editar un llibre amb el recull de totes les documentacions, demanar assessorament al CRP. 

 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.1.1.4 Compartir amb les famílies les estratègies de càlcul. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
1. Preparació de la xerrada     
en caire pràctic i manipulació     
de materials. 

2n trimestre Coordinació 
pedagògica 

- Valoració de la xerrada     
a l'acabar. 

Preparació de la xerrada per part dels mestres de la          
comunitat de grans. 

2. Assessorament individual a    
les famílies. 

Al llarg del curs tutors - Implicació de les    
famílies . 

Petits consells a les famílies en les entrevistes personals. 

Valoracions Es valora molt positivament la implicació de tots els mestres de la comunitat de grans i la presentació que s'ha fet a tot el                        
claustre. Van assistir a la xerrada a les 17 hores un 35% de representants de famílies; pares,mares, avis, personal professional                    
que atén infants fora de l'horari lectiu. Es va aconseguir transmetre la pedagogia de centre i les famílies van guanyar confiança                     
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en la pedagogia de centre.Algunes famílies que no van poder assistir-hi han demanat petits assessoraments als tutors en les                   
entrevistes personals. 

Propostes de millora  

     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.1.1.5 Recollir la programació de les pràctiques lògico-matemàtiques a EI en els racons de              
treball. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
1. Consenuar els objectius    
bàsics a assolir a final     
d'etapa. 

2n trimestre Tutors - Criteris recollits en una     
graella i la seva    
operativitat. 

Treball en grup i en equip. 

Valoracions La mestra de reforç d'infantil ha consensuat una graella d'objectius a aconeguir en finalitzar l'etapa. 

Propostes de millora Compartir-la amb l'equip de mestres de primària a 1r i consensuar objectius i criteris comuns. 

     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.1.2.1 Adequar el registre de textos de VL per a les necessitats dels alumnes. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
1. Seleccionar textos amb    
criteris d'observació propis del    
centre. 

2n trimestre Coordinació 
pedagògica 

Paquet de textos   
acordats i consensuats 

 

Valoracions S'ha fet una prova pilot a 3r amb uns textos escollits per les mestres de la comunitat. Els resultats no han variat . 

Propostes de millora Continuar treballant amb els textos estandaritzats i a cada nivell els tutors es responsabilitzen a treballar la lectura en veu alta                     
amb textos de diferents registres pera tal de donar la oportunitat a tots els alumnes a desplegar les estratègies més adients. 

     
     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.1.2.2 Consolidar la pràctica de la lectura compartida de 1r a 3r. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
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1. Revisar les activitats de 1r i       
2n i consolidar les de 3r. 

2n trimestre tutors Programació elaborada  
en línia 

els objectius de treball d'ortografia. 

Valoracions A nivell de 1r i 2n es consolida la pràctica de lectura globalitzada en aquesta metodologia, no obstant a tercer pel tipus de                       
treball que es fa no ha estat tan ben acollida ja que es repetix massa el mateix format de casa i escola. 

Propostes de millora Es proposa programar les lectures de 3r en formats més variats; lectura en veu alta per parelles, aprofitar reforços de mestres                     
per continuar llegint i enriquir les tasques del SEP de lectura fora horari lectiu amb materials suggerents i motivadors. 

     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.1.3.1Promoure la competència lectora, el gust per la lectura a l'escola. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
1. Assessorament de l'impuls    
de l'espai de la Bibliotea amb      
la Montserrat Roig. 

2n trimestre comissió de la   
Bibioteca 

Integrar les accions   
bibliotecàries al PEC 

 

2. Fer el manteniment del     
catàleg de documents del    
centre  

al llarg del curs comissió de la   
Bibioteca 

Registre de documents   
actualitzats amb  
esporga dels documents   
obsolets. 

Formació de tres persones del centre i contaractació d'una         
persona per pat de l'AFA per fer catalogacions. 

3. Fer una selecció de     
revistes i diaris que hi ha al       
mercat i establir en cada curs      
una subscripció. 

1r trimestre comissió de la   
Bibioteca 

Aprofitament dels  
materials que van   
reunint a les aules. 

Subscripcions: 

Valoracions En la sessió d'assessorament, es va aportar un material de la Fundació Bofill que es va aprofitar per encetar un debat sobre                      
l'itinerari lector dels alumnes. Gràcies a la implicació del personal de la Comissió s'ha pogut avançar en el registre dels llibres i                      
actualizació del fons de l'escola.Les revistes a les quals ens hem subscrit han estat molt ben acceptades a les aules. 

Propostes de millora Cal introduir els objectius del Projecte Espai-biblioteca al PEC. 

     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.1.3.2 Renovar l'espai físic de la bilioteca segons projecte de remodelació. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
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1. Demanar pressupostos de    
remodelació i buscar   
finançament. 

1r trimestre Coord Pedagògica Actuacions realitzades  
per a la millora 

 

Valoracions S'han pogut dur a terme les remodelacions de l'espai de la biblioteca quant a mobiliari: prestatgeries, terra de parquet                   
seccionat, coixins i cadires . Per Sant Jordi es contractar una il·lustradora per fer un mural a la paret.  

Propostes de millora Fer extensiu a la comunitat les normes d'ús i funcionament de l'espai. Continuar treballant per fer de la biblioteca un espai d'ús                      
social al centre. 

     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.1.4.1 Actualitzar programacions. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
1. Sistematitzar el treball en     
grups partits de 4t a 6è:      
actualitzar les planificacions i    
les programacions de la    
dimensió de l'EE i CO. 

1r trimestre Coordinadora 
d'anglès 

- Programacions  
actualitzades i a l'abast    
dels tutors. 

 

2. Actualitzar les   
programacions del Bigbooks   
com a metodologia funcional    
de 1r a 3r. 

1r trimestre Coordinadora 
d'anglès 

-Selecció de llibres per    
nivell i les seves    
programacions. 

 

Valoracions S'han extraviat les programacions actualitzades de 4t a 6è per un error informàtic.Els bigbooks han quedat instaurats cpm a                   
eina de centre a les aules de 1r a 3r. 

Propostes de millora Caldrà refer la tasca amb la nova coordinadora al centre. 

     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.1.4.2 Potenciar l'ús de la llengua en àmbits més funcionals. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
1. Incorporar activitats d'ús    
oral més funcionals a la     
programació de 4t a 6è. 

1r trimestre Coordinadora 
d'anglès 

Implementació a les   
programacions. 
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Valoracions A través del treball sistemàtic del treball de les conferències a la comunitat de grans es va concretant el model competencial de                      
llengua oral en anglès a l'escola. S'han incorporat uns moment de treball inicial als matins de rutines en anglès.  

Propostes de millora Assegurar que tots els alumnes incorporen un mínim de llengua anglesa en aquesta tasca. 

 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.1.5.1 Aprofundir el treball d'espais d'aprenentatge internivells de 1r a 3r. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
1. Revisar els espais    
d'aprenentatge i concretar la    
nova programació. 

1r trimestre i al llarg     
del curs. 

Mestres de la   
comunitat de  
mitjans. 

Planificacions i  
actualitzacions dels  
materials. 

Reunions de seguiment. 

2. Elaborar el drive compartit     
d'observacions. 

1r trimeste Coordinació 
pedagògica 

Ús del drive i la seva      
operativitat 

 

Valoracions Al llarg del curs s'han anat valorant els dissenys de les programacions dels espais d'aprenentatge a la comunitat de mitjans.  

Propostes de millora Manca un treball de diagnosi inicial de l'alumnat més concret i objectiu. Deteccíó prèvia d'alumnat amb dificultats. 

     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.1.5.2 Reformular el treball per Projectes des de l'àmbit del medi natural. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
1. Identificar els punts febles     
dels projectes vers les    
ciències naturals i   
reformular-los. 

2n trimestre Mestres del  
claustre 

  

2. Cerca d'un assessorament    
extern i calendaritzar   
sessions. 

1r trimestre Coordinació 
pedagògica 

- Aconseguit el contacte    
i estatblerta la   
calendarització. 

Contactar amb el Jordi Martí Feixas; és professor de         
Didàctica de les Ciències de la Facultat d’Educació,        
Traducció i Ciències Humanes (FETCH) de la UVic-UCC. 

3. Assessorament STEM   
sobre ciències al claustre . 

2n trimestre Mestres del  
claustre 

Presentació al CRP de Programació interna de la FIC sobre el treball de ciències          
naturals i l'aplicació en els projectes del mètode científics. 
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4. Aplicació a les aules de les       
evidències del canvi. 

2n i 3r trimestre Mestres del  
claustre 

- Aplicació dels canvis al     
disseny i execució dels    
projectes. 

Treball d'equip de claustre en formació conjunta STEM. 

Valoracions La sessió d'assessorament amb el Jordi Martí va servir per adonar-nos de les nostres dificultats a l'hora de dissenyar uns                    
paràmetres comuns per dur a terme projectes i experiències de ciències a l'escola. Venim i tenim experiències tan variades                   
sobre el treball per projectes que vam decidir resituar-nos en tots els àmbits. 

Propostes de millora  

     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.1.5.3 Dissenyar i posar en funcionament un ambient científic. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
1. Presentar una proposta per     
implementar un ambient   
científic. 

2n trimestre tutores d'EI Valoració de la   
proposta. 

Incorporar els acords de FIC del curs en aquest ambient. 

Valoracions Després de les valoracions sobre la necessitat d'obrir l'aprenentatge de les ciències a EI, s'ha dissenyat una proposta de                   
context d'aprenentatge amb diferents fases d'implementació.  

Propostes de millora Per al curs 19/20 es preveu una formació de mestres sobre laboratoris científics. 

     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.1.5.4 Potenciar la Formació Permanent del Claustre.  

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
1. Participació en el Projecte     
Coeduca del PEE. 

1r trimestre Coordinació 
Pedagògica 

- Afavorir la   
transferència al centre i    
a l'aula. 

 

2. Participació en la formació     
interna sobre Neurociència   
(PASS) 

gener Coordinació 
Pedagògica 

- Incorporació a les    
programacions 
d'aspectes rellevants. 
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3. Participació en el PLA SEZ      
segons carta de compromís al     
CRP. 

A llarg del curs Coordinació 
Pedagògica 

- Assistència a les    
activitats programades i   
implementació a les   
tasques d'aula. 

Participació en els seminaris de zona: equips directius,        
coordinació PRI-SEC, EE, TIC TAC, ANG, CLIC 

4. Organitzar el seminari    
sobre metodologies  
d'ambients a EI proposada    
pel CRP. 

1r trimestre Coordinadora EI - Grau d'implicació dels    
mestres de EI. - Grau de      
satisfacció dels  
assistents segons els   
objectius establerts. 

Seminari de formació al centre en sessions de 1.5h obert          
als mestres de la zona. 

Valoracions 1. El projecte COEDUCA ha tingut tres vessants diferents: l'apartat d'alumnes només s'ha treballat una sessió a cada grup de                    
primària on s'ha fet una dinàmica de grup a partir de la lectura escenificada d'un conte per part del personal de Fil a l'agulla. A                         
cada grup hi ha hagut reaccions diferents i segons la resposta de l'alumnat s'ha fet una diagnosi del grup i un retorn a les                        
tutories per aplicar algunes consignes concretes. Es valora positivament l'activitat però l'impacte ha estat diferent a cada nivell                  
ja que l'efecte s'ha anat diluint al llarg del curs. L'apartat de docents s'ha seguit un calendari de cinc sessions de dues hores                       
fora d'horari de permanència. Hi ha hagut un 60% del claustre que ha assistit a totes les sessions i la satisfacció ha estat mitja;                        
gent molt contenta amb la informació i els recursos treballats i altres a qui no s'ha aportat novetat. En l'àmbit de famílies i                       
escola conjuntes, hi va assisitir una representació del claustre i va haver-hi tensió en les qüestions plantejades per les famílies                    
que van provocar certs malentesos sobre aspectes pedagògics de la línia de treball a l'escola. 2. Amb l'assessorament del                   
Jordi López de la UdG s'ha seguit treballant sobre aspectes de la Teoria PASS i la relació entre l'aprenentatge i les emocions                      
dels infants. 3. S'ha assisitit a tota la formació promoguda pel CRP: 

Propostes de millora 1.Per al curs vinent es seguirà la segona fase del projecte COEDUCA a concretar segons les valoracions de la Comunitat                    
Educativa.3. Es valora que s'han invertit moltes hores de formació de claustre aquest curs i els docents han patit una                    
sobrecàrrega de feina afegida. 

     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.2.1.1 Implementar l'ús del drive amb domini @canmanent.cat 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
1. Afavorir el treball d'equip     
en l'elaboració d'informes   
parcials a EP. 

Al llarg del curs a     
cada trimestre 

Coordinadors - Millora de la qualitat     
dels informes. 

Implantació del domini @canmanent per fer xarxa en l'ús del          
drive compartit : - en el redactat dels informes a EP; - compartir             
informacions sobre observacions segons un document compartit       
de rúbrica en el treball d'espais i elaborar documentacions         
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2. Afavorir el treball d'equip     
en l'intercanvi d'observacions   
d'alumnes. 

Al llarg del curs a     
cada trimestre 

Coordinadors - Quantitat d'informació   
compartida útil. 

conjuntes de 1r a 3r. - Guardar imatges de els activitats dels            
alumnes en els correus nascuts20...@ 

3. Crear un fons històric de      
fotografies amb domini can    
manent. 

Al llarg del curs a     
cada trimestre 

Coordinadors - 100% del fons creat. 

    

Valoracions 1. Fruit de penjar els informes al drive, la tasca de completar-los és més àgil i independent. Ha anat molt bé aquest canvi per                        
tal de no perdre informació i poder treballar tot l’equip en un mateix document des de diferents llocs. 
2. A comunitat de grans no hem dut a terme les observacions a partir del drive sinó proposant comunitats i posant la                      
información en comú. A la comunitat de mitjans hem utilitzat el drive per les observacions en els espais de treball. 3. El fons                       
s'ha creat però amb directrius diferents i a última hora. 

Propostes de millora Implementar-ho amb acords més clars per la curs vinent.S'ha de canviar el format de com introduir les observacions per tal                    
que siguin més clares. A més ens hem de comprometre tots a introduir-les.  

     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.2.1.2 Completar la instal.lació d'aparells de projecció al centre. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
1.Instal.lar un canó de    
projecció a l'aula de ciències. 

1r trimestre Coordinadora 
TICTAC 

- Aparell i pissarra de     
projecció instal.lats. 

 

Valoracions S'ha fet el subministrament i la instal·lació del projector EPSON EB-980w amb suport de sostre en data 13-12-2018. Inclou                   
pantalla de projecció elèctrica de 180x180 amb comandament a distància, altaveus auto amplificats i roseta de connexions                 
metàl·lica. S'ha ampliat aquesta dotació amb la compra d'una càmera de documents Epson ELPDC21. Es tracta d'un                 
equipament de molt bona qualitat que està funcionant molt bé. Continuarem fent les comandes d'escola amb l'empresa                 
instal·ladora Jordi Ferré Enginyeria Audiovisual i Automatismes, que actualment també vetlla pel manteniment dels aparells de                
projecció de l'escola.  

Propostes de millora  

     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.2.1.3 Configurar tots els aparells informàtics a la nova wifi del centre. 
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Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
1. Actualitzar les noves    
contrasenyes a tots els    
aparells informàtics del   
centre. 

Setembre Coordinadora 
TICTAC 

- òptim funcionament   
dels aparells en xarxa    
wifi. 

 

Valoracions L'estiu de 2018 es va procedir a la instal·lació de les noves antenes i receptors wifi subministrats pel Departament                   
d'Ensenyament. Es tracta d'aparells més potents que abasten una millor connexió wifi i també permeten que es conectin més                   
dispositius a la vegada. Això ha millorat la connexió wifi del centre. El passat mes de setembre es van actualitzar les noves                      
contrasenyes a tots els aparells informàtics de l'escola: ordinadors de sobretaula, portàtils, chromebooks, tauletes,...i ara tot                
funciona amb normalitat.  

Propostes de millora Les tauletes del centre, s'han quedat antigues, i no aprofiten el rendiment wifi del que disposem, i són els únics dispositius que                      
els hi costa la connexió. La comissió TAC està estudiant la substitució i millora d'aquests aparells. 

     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.2.2.1 Consolidar el taller de robòtica a 3r i 4t. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
1. Participar en l'activitat de     
robòtica del PEE. 

Al llarg del curs Coordinadora 
TICTAC 

- Aprofitament del curs    
per part dels mestres i la      
seva aplicació a l'aula. 

- Assistència al curs s'SCRATCH de Cardedeu dels        
mestres de la comissió TICTAC per a ala seva implantació          
al centre. 

2. Encabir en les progracions     
de 3r i 4t les activitats      
dirigides als alumnes . 

Al llarg del curs Coordinadora 
TICTAC 

- Aportació a les    
activitats curriculars dels   
cursos. 

 

Valoracions S'han invertit molts recursos humans perquè tant 3r com 4t puguin fer la robòtica desdoblant la classe, això ha comportat                    
pèrdues de reforços. Els alumnes han valorat molt positivament la robòtica amb Scratch, però amb la robòtica amb els MBot                    
els hi faltava formació als alumnes de Secundària. 

Propostes de millora Proposta de poder fer robòtica com a línia d'escola o a algun espai d'aprenentatge. Si es repeteix el curs vinent, només fer la                       
proposta de fer l'activitat de robòtica a Comunitat de Grans (4t o 5è), ja que a comunitat de mitjans hi ha altres prioritats. 

     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.3.1.1. Introduir la pràctica dels Espirals d'Indagació en una pràctica de centre. 
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Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
1. Iniciar en la pràctica     
investigadora de la metologia    
dels espirals d'indagació per a     
la millora els resultats en la      
resolució dels algorismes de    
matemàtiques de 3r. a 6è. 

1r trimestre Coordinació 
Pedagògica. 

- Anàlisi d'un aspecte a     
millorar en la pràctica    
del centre. 

- Dura a terme el curs de la UOC online obre la            
metogolgia i compartir el resultat del treball amb els         
mestres del grup del PEE i la resta del Calustre. 

2. Recolzar la planificació de     
la FIC interna de    
matemàtiques de 3r a 6è en      
aquesta pràctica  
metodològica. 

1r i 2n trimestre Coordinació 
Pedagògica. 

- Programació de la FIC     
basada en evidències   
dela necessitat del canvi    
d'enfocament de la   
pràctica docent. 

- objectiu 1.1.1 

Valoracions Durant el mes de setembre i octubre dos docents van dur a terme el curs a la UOC sobre espirals i van introduir el canvi sobre                          
l'objectiu previst.S'ha adoptat com a indicador d'aprenentatges en l'àmbit del càlcul.  

Propostes de millora Continuar indagant i aportant material de detecció a l'equip. 

 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.4.1.1 Establir coordinacions de treball amb especialistes de suport al centre. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
1. Calendaritzar les trobades    
amb els especialistes externs    
del centre. 

Al llarg del curs Mestra EE - Aprofitament de les    
trobades i grau de    
satisfacció de les   
coordinacions per part   
dels mestres. 

- Reunions informatives amb traspàs d'informació rellevant       
i útil. 

Valoracions La baixa de la mestra d'EE aquest curs ha dificultat el grau d'aplicació d'aquest objectiu. L'ED ha suplit la seva representació en gairebé totes                        
les reunions intentant agilitzant els traspassos. 

Propostes de millora Redissenyar per al curs vinent la graella de seguiment d'atenció a la diversitat. 

     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.4.1.2 Revisió de les mesures d'atenció a la diversitat del centre per avançar en la implementació                
del DUA ( Disseny Universal de l'Aprenentatge ). 
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Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
1.Adequació de les activtats    
dels PI seguint les Mesures i      
suports Universals. 

al llarg del curs Mestra EE - Programacions  
actualitzades amb les   
activitats adaptades i els    
seus criteris d'avaluació. 

Revisar les activitats dels PI per tal que segueixin les          
intruccions del Decret d'inclusió. 

2. Revisió periòdica dels    
casos d'alumnes susceptibles   
de tenir adaptacions. 

al llarg del curs CAD 100 % dels casos    
solucionats. 

Coordinació de l'EAP,CAD i Comissió Social. 

Valoracions Es va implementant poc a poc a l'escola el treball d'observacions per rúbriques i així poder ubicar els alumnes amb adaptacions                     
personalitzades. Es va fent el seguiment d'alumnes amb atenció especial amb el 100% de les reunions programades. 

Propostes de millora  
 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 1.4.2.1 Recollir el control i fer el seguiment. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
1. Revisar el protocol dels     
alumnes absentistes al centre    
i aplicar-lo . 

Al llarg del curs Mestres tutors - Grau de coneixement    
de les indicacions en    
cas d'absentisme a   
l'aula. 

Lectura dels protocols NOFC en comunitats . 

2. Portar rigorosament el    
control diari d'absències. 

Diari Mestres tutors - LListes d'assistència   
mensuals. 

Control diari i les seves anotacions a la llista de la classe. 

Valoracions No tenim al centre alumnes absentistes a primària; valorades les graelles de control, però sí alumnes i famílies impuntuals. Es va treballant                      
amb les famílies i s'ha anotat als informes trimestrals aquest aspecte. 

Propostes de millora S'ha de fer un treball des de les tutories per conscienciar les famílies. Es proposen des del claustre diferents iniciatives pels alumnes que                       
arriben tard, però no ens posem d'acord. 

 

   Curs escolar: 2018-2019 
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Objectiu 2: Cohesió social 

   

Estratègia: 2.1 Potenciar els canals de participació de tots els components de la Comunitat Educativa.  

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora 
2.1.1 Promoure els canals de     
diàleg de tota la comunitat     
educativa. 

2.1.1.1 Establir  
coordinacions amb tota la    
Comunitat. 

tot el curs ED Eficàcia de les reunions i     
de l'execució de les    
tasques. 

Continuar treballant per la    
comunicació entre escoles i    
famílies.  

2.1.2 Vetllar per la correcta     
execució del servei de migdia 

2.1.2.1 Fer el seguiment del     
servei de l'empresa de lleure     
encarregada del servei. 

Mensual ED Valoracions -resum de la    
informació presentada  
per l'empresa. 

promoure el diàleg entre les     
famílies i l'empresa CASOLEM. 

  

Estratègia: 2.2 Fomentar la convivència al centre.  

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora 
2.2.1 Vetllar per potenciar les     
relacions dels alumnes i les     
comunitats. 

2.2.1.1Promoure activitats  
relacionals a les comunitats 

tot el curs Coordinació 
Pedagògica 

. Evidències de les    
relacions i vincles   
sorgits. 

Fer un treball de cohesió de grup       
en aquells nivells on es detecten      
actituds de falta de respecte entre      
els companys; aplicar les sessions     
pràctiques de COEDUCA. 

2.2.2 Vetllar per la bona     
convivència al centre. 

2.2.2.1 Promoure la   
Comissió de Convivència 

tot el curs CAD . Eficàcia del seguiment i     
a resolució. 

2.2.2.2 Revisar els   
documents d'acollida per a    
personal extern al centre. 

 Cap d'Estudis  

      

Estratègia: 2.3 Fomentar les relacions amb l'entorn  

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora 
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2.3.1Participar en les   
activitats promogudes des   
del municipi i entorn en el      
PEE. 

2.3.1.1 Incloure activitats   
culturals i esportives a les     
programacions anuals. 

tot el curs Coordinació 
Pedagògica 

.nº d'activitats  
programades i  
realitzades. 

Ser més selectius amb les activitats 

2.3.1.2 Establir convenis de    
col·laboració amb altres   
centres educatius. 

tot el curs Coordinació 
Pedagògica 

.Aprofitament de les   
col·laboracions 

Continuar amb les apadrinaments    
lectors amb l'INS Manel Raspall. 

2.3.1.3 Promoure l'intercanvi   
i la participació en activitats     
conjuntes amb el professorat    
de diferents centres de    
Cardedeu. 

Vetllar per una bona comunicació     
entre els centre i compartir espais      
de debat i col·laboració. 

      

Estratègia: 2.4 Mantenir una bona imatge del centre  

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de millora 
2.4.1Vetllar pel bon   
funcionament del centre.  

2.4.1.1 Registrar el   
seguiment del manteniment   
a l'edifici. 

tot el curs ED . Registre de demandes i     
peticions realitzades. 

Recuperar el funcionament via    
aplicatiu GEMA 

2.4.2 Promoure projectes de    
línia transversal al centre. 

2.4.2.1Promoure Projectes  
Transversals 

tot el curs 

ED 

. nº d'activitats   
programades i  
realitzades. 

Fer difusió dels projectes de centre. 

2.4.3 Difondre la pedagogia i     
la filosofia del centre. 

2.4.3.1 Promoure jornades   
pedagògiques; formació  
mixtes. 

Dates concretes  
del curs 

ED 

. Activitats programades Continuar fent difusió amb les     
famílies de la pedagogia de centre. 

   Curs escolar: 2018-2019 

Objectiu 2: Cohesió social 
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Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.1.1.1 Establir coordinacions amb tota la Comunitat. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
1. Endegar els canals de     
comunicació amb l'AFA i les     
seves comissions. 

1r trimestre ED Gestions finalitzades  
amb èxit. 

Trobades i reunions 

2. Establir protocols de    
funcionament de les reunions    
de referents-famílies d'aula.   
Planificar una xerrada   
pedagògica amb les famílies. 

1r trimestre ED Gestions finalitzades  
amb èxit. 

Trobades i reunions.  

3. Potenciar les reunions    
assembleàries amb els   
alumnes. 

Un cop per trimestre Tutors Recull de propostes   
dels alumnes i gestió    
de sortida . 

Reunions de tots els representants d'aula amb       
els membres de l'ED. 

Valoracions 1. Aquest curs ha estat una mica complicat de restablir la bona comunicació amb els representants de les famílies. S'han obert                     
vàries comissions que treballen en diferents propostes. Sovint no arriben a l'ED sinó que directament se'n fa difusió entre les                    
famílies i resulta complicat de gestionar. Ha anat molt bé obrir una taula de comunicació amb representants de famílies i                    
docents per mirar de clarificar les vies d'intercanvi d'informació. 2.S'han fet dues trobades amb els referents assemblearis tal i                   
com estava establert amb molt bona acollida per totes les parts. 

Propostes de millora Continuar treballant en la línia de col·laboració i entesa. 

     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.1.2.1 Fer el seguiment del servei de l'empresa de lleure encarregada del servei. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
1. Calendaritzar i optimitzar    
les trobades amb CASOLEM. 

1r trimestre ED + Comissió de    
menjador 

Calendari acordat i   
ordres del dia   
establerts. 

 

2. Actualitzar el contracte de     
servei . 

setembre ED + Comissió de    
menjador 

Contracte signat amb   
les millores. 
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3. Aprovar i difondre el Pla de       
Funcionament del temps de    
migdia.  

novembre Comissió de menjador Pla de funcionament   
incorporat a les NOFC    
del centre. 

Aprovació del pla de treball amb la Comissió de         
Menjador del Consell Escolar. 

Valoracions Al primer trimestre es va proposar un calendari per tot el curs que s'ha anat complint.No s'ha pogut tancar i difondre el pla de                        
funcionament de migdia. És una feina molt feixuga de revisió de document que ha avançat poc. 

Propostes de millora Proposar una nova tanda de treball del document mare del temps de migdia per tancar el document i presentar-lo en claustre i                      
consell escolar. Passar la tasca a prioritària. 

     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.2.1.1 Promoure activitats relacionals a les comunitats. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
1. Dur a terme activitats de      
coneixença i convivència a    
les comunitats. 

Al llarg del curs Tutors i especialistes Calendari d'actes  
socials interns. 

Activitats i tallers 

2. Dinamitzar trobades de    
fillols i padrins. 

al llarg del curs Tutors  Grau de satisfacció   
dels infants . 

 

     

Valoracions 1.Des de la comunitat de grans valorem molt positivament la benvinguda a quart. Els infants de sisè van comentar que era                     
difícil fer de mestres i que ara ens entenien. Durant el curs duem a terme dos esmorzars diferents aprofitant les festivitats de                      
nadal i estiu i és un moment on l'alumnat de les comunitats també interactua. Comentar també que duem a terme les tres                      
setmanes de tallers on barregem els infants dels tres nivells. A vegades cal provocar que els infants de diferents nivells es                     
relacionin ja que sinó, tendeixen a relacionar-se entre un mateix nivell. 
 
2.4t. Es va començar amb moltes ganes i ha anat baixant la motivació. Alguns padrins no tenen fillols ja que es posen a plorar i                         
no són receptius. Hi ha padrins que passen bastant dels fillols i juguen a la seva bola.  
5è. Valorem molt positivament totes les trobades que hem realitzat al llarg del curs. A més hem pogut fer trobades lliures i                      
trobades més didàctiques que han funcionat molt bé. 
6è. És una activitat que, per 6è, ja és l’any de cloenda ja que porten tres anys amb els seus fillols. És genial observar com els                          
observen, com els expliquen contes, com els cuide, com interactuen... 
1. A la comunitat de mitjans també es fa la benvinguda de 1r que es valora molt positivament. Sortides amb tota la comunitat es                        
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fa a final de curs. A més, els espais de treball ja s'interrelacionen entre els diferents nivells de la comunitat. Els tastets de Sant                        
Jordi també ens barregem.  

Propostes de millora 1. Es podria tenir en compte el fet de compartir experiències que estem fent a l'aula a un altre nivell de la comunitat. Es                        
proposa fer una sortida quan es fa la benvinguda a 1r per tal de conèixe'ns millor. 2. Que 4t no faci de padrins de P3, creiem                          
que són massa petits i poc adaptats a l’escola. 
Haurien de quedar una mica més clares les parelles de padrins/es i fillos/es, ja que hi ha un parell de padrins que tenen dos                        
fillols i, per contra, uns altres padrins que comparteixen fillol. 
Potser fer alguna sortida amb els fillols i filloles fora de l’escola al llarg del curs. 
Mirar de pactar les trobades a inici de curs. 
Recolzem la proposta d'emparellar 4t amb p4, 5è amb p5 i 6è amb 1r. 

     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.2.2.1 Promoure la Comissió de Convivència 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
1. Continuar convocant la    
Comissió per a resoldre    
conflictes puntuals amb   
l'equip de mestres   
responsable. 

Al llarg del curs Cap d'Estudis Efectivitat de les   
trobades i de la    
resolució del  
conflictes. 

La comissió de convivència es convoca des de        
l'ED amb els mestres del nivell i es tanca un cop           
el conflicte s'ha sol·lucionat. 

Valoracions  

Propostes de millora  

     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.2.2.2 Revisar els documents d'acollida per a personal extern al centre. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
1. Establir protocols d'atenció    
de personal que entra al     
centre a fer tasques    
concretes amb els infants. 

1r trimestre ED Grau de coneixement i    
d'aplicació dels  
protocols amb les   
funcions de cada   
membre. 
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Valoracions Nem començat aquest curs amb un protocol d'atenció d'especialistes d'activitats extraescolars i definició de tasques, drets i                 
deures. 

Propostes de millora Continuar avançant en un document a modificar a les NOFC per al curs vinent. 

     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.3.1.1 Incloure activitats culturals i esportives a les programacions anuals. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
1.Analitzar i valorar les    
activitats esportives com les    
PROES de nivell i el CROS i       
prendre la decisió de    
continuar o no en el     
programa esportiu del   
pavelló. 

Al llarg del curs Tutors i mestres EF Qüestionari de  
satisfacció dels  
participants i de   
l'alumnat. 

Elaborar una qüestionari de satisfació de      
l'activitat per als alumnes i per als mestres.        
Valorar les opinions i prendre una decisió. 

2. Coordinar i consensuar    
amb les tècniques de    
l'ajuntament sobre la tria de     
les activitats i tallers que es      
fan a l'escola.  

Al primer trimestre Cap d'Estudis   

Valoracions 1. 4t: no veiem cap finalitat esportiva en l’activitat, només competició. Alguns alumnes ho passan malament i no ho volen fer.  
5è. Valorem que la trobada que es fa amb totes les escoles és un moment de germanor molt interessant. En canvi, les altres                       
dues trobades considerem que ens ocupen moltes hores, que només aprofiten des d’educació física, per tant que es poden dur                    
a terme des de l’escola o que ens cedeixin l’espai del pavelló. 
6è. Valorem molt positivament les dues trobades que es realitzen entre els tots els grups de sisè de Cardedeu. Tan de bo tots                       
els grups les poguessin dur a terme de la mateixa manera. 
1. La comunitat de mitjans: aquests aspectes es van valorar en claustre. 
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Propostes de millora Cristina: CROSS. S’està debatent el format i la continuïtat d’aquesta activitat a les reunions de la Comissió del Pla Català de                     
l’Esport a nivell municipal, perquè hi ha opinions vàries sobre la continuïtat o modificació de l’activitat. S’ha proposat una                   
activitat alternativa i s’ha posat en debat amb la Comissió del Pla Català de l’Esport a nivell municipal. Finalment aquesta                    
activitat alternativa (Jornada Esportiva conjunta a 3r) ha estat aprovada també per totes les escoles, així que tirarà endavant, i                    
subsituirà el Cross. Cristina: PROES. Hi ha un Projecte Esportiu nou presentat per part dels organitzadors a nivell municipal, de                    
renovació i actualització d’aquesta activitat, que s’està debatent i consensuant a les reunions de la Comissió del Pla Català de                    
l’Esport a nivell municipal. Cal dir que l'activitat de PROES ha estat debatuda i valorada per part dels alumnes, i han aportat                      
idees i propostes que s'han traspassat a la Comissió del Pla Català de l'Esport al llarg del curs. Aquestes idees i propostes                      
també formen part d'aquesta nova proposta presentada pels organitzadors del PROES. L'alumnat manifesta les ganes de                
continuar aquesta activitat.Aquest nou projecte s’ha presentat amb Claustre, ha estat ben valorat pels mestres i tirarà endavant                  
el curs vinent. De moment ens hi adherim parcialment, atenent a les necessitats i prioritats actuals com a escola. Els propers                     
dos anys s’anirà revisant la possible participació total dins del projecte. 

 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.4.2.1Promoure Projectes Transversals 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
1. Planificar un projecte comú     
d'escola per la setmana    
cultural al centre . 

3r trimestre Comissió de festes de    
ST Jordi. 

Projecte programat. Establir un tema d'escola i treballar-lo junts. 

Valoracions Les dates aquest any no han acabat d'anar gaire bé i no s'ha pogut aprofundir realment o no ha lluit tant com altres anys.                        
Aquest any no s'ha pogut fer que els alumnes puguin fer de guies per explicar els plafons.  

Propostes de millora  

 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.4.3.1 Promoure jornades pedagògiques; formació mixtes. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
Acordar dues xerrades al    
curs per apropar les famílies     
a aspectes pedagògics del    
centre. 

1r trimestre Coordinació Pedagògica Xerrades acordades i   
valoracions de les   
famíles. 

Xerrada a la tarda amb servei d'acollida per        
facilitar l'assistència de les famílies. 
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Valoracions Aquest curs s'han fet dues xerrades a les famílies per compartir pedagogia de centre; els espais d'aprenentatge des de la                    
comunitat de mitjans ( 1r, 2n i 3r ) i el càlcul matemàtic a l'escola ( 4t,5è i 6è ). 

Propostes de millora Preparar de cara al curs vinent alguna xerrada més de caire pedagògic per tal de donar més confiança a les famílies. 
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