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3. OBJECTIUS DE CENTRE:  
 

Centre: Escola Damià Mateu   Curs escolar: 2018-2019 

Objectiu 1: Millora dels resultats educatius 
  

Estratègia: 1.1 Elaboració d'una línia metodològica per a la millora de l'aprenentatge competencial 

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes 
de millora 

1.1.1 Incorporar activitats 
competencials a l'àrea de 
matemàtiques. 

1.1.1.1 Definir la línia 
metodològica de l'àrea de la 
competència matemàtica. 

1r i 2n 
trimestre 

Equip docent Incorporació del % dels acords metodològics 
consensuats a la formació, en la programació de 
l'àrea de matemàtiques. 

 

1.1.2 Fomentar les 
habilitats comunicatives 
en llengua anglesa. 

1.1.2.1 Desenvolupar 
estratègies per a millorar la 
qualitat de les expressions 
escrites i orals en anglès, de 
l'alumnat de 3r a 6è d'EP. 

Tot el curs Especialistes ll. 
anglesa 

-  % d'alumnes de 3r a 6è que superen la dimensió 
de l'expressió escrita en anglès a les proves finals, 
respecte les proves inicials d'inici de curs. Partim del  
% de superació. -  % alumnes de 6è que superen la 
dimensió de l'expressió escrita en anglès a les 
CCBB. Partim del .% del curs 17/18. Tenim com a 
referència el % de la mitjana de Catalunya.  

 

1.1.3 Potenciar 
l'experimentació i la 
recerca d'informació a 
l'àrea de medi. 

1.1.3.1 Incorporar la 
metodologia per projectes a 
l'àrea de medi natural i social. 

Tot el curs Equip docent - Programacions dels projectes per nivells . - % 
alumnes de 6è que superin la competència de medi 
natural a les CCBB. Partim del % del curs 17/18. 
Tenim com a referència el % de la mitjana de 
Catalunya. 

 

1.1.4 Millorar l'expressió 
escrita dels alumnes en 
les àrees de llengua 
catalana i castellana. 

1.1.4.1 Potenciar l'autoavaluació 
de l'alumnat en diverses àrees, 
principalment les lingüístiques 

Tot el curs Equip docent -  % d'alumnes de 3r a 6è que superen la dimensió 
d'expressió escrita a les proves finals, respecte les 
proves inicials d'inici de curs. Partim del % de 
superació. - % alumnes de 6è que superin la 
dimensió de l'expressió escrita en català a les 
CCBB. Partim del % del curs 17/18. Tenim com a 
referència el % de la mitjana de Catalunya.  

 

Estratègia: 1.2 Impuls i potenciació de la lectura 
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Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes 
de millora 

1.2.1 Fomentar les 
habilitats de la 
competència lectora. 

1.2.1.1 Incorporart els acords 
ILEC a EI 

Tot el curs Equip impulsor Realitzar el % de les sessions programades 
d'escolta, articulació de sons i lectura. 

 

 1.2.1.2 Incorporar els acorda 
ILEC a CI 

Tot el curs Equip impulsor % d'alumnes que milloren la comprensió lectora.  

 1.2.1.3 Incorporar els acords 
ILEC a CM 

Tot el curs Equip impulsor % d'alumnes que milloren la comprensió lectora.  

 1.2.1.4 Incorporar els acords 
ILEC a CS 

Tot el curs Equip impulsor % d'alumnes que milloren la comprensió lectora.  

      

Estratègia: 1.3 Potenciació del treball en equip i participatiu del professorat 

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes 
de millora 

1.3.1 Afavorir la formació 
de l'equip docent i el seu 
compromís amb el 
Projecte de Centre. 

1.3.1.1 Participar a nivell de 
claustre, en la formació de 
matemàtiques competencials i 
altres formacions de la zona, 
que contribueixin a millorar la 
qualitat dels aprenentatges. 

Tot el curs Equip docent Incorporació dels acords metodològics consensuats 
a la formació de matemàtiques, Xarxa de CCBB, 
llengua anglesa i resta de formacions realitzades.  
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Estratègia: 1.4 Optimització dels recursos humans per atendre les necessitats educatives dels nostres alumnes 

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes 
de millora 

1.4.1 Optimitzar el 
sistema d'atenció a la 
diversitat del centre. 

1.4.1.1 Focalitzar els recursos 
en els nivells que presentin més 
necessitats. 

Tot el curs Equip directiu % d'alumnes que reben algun tipus de reforç, que 
milloren els seus resultats en les proves finals de 
català i matemàtiques. 

 

 1.4.1.2 Sistematitzar els reforços 
de lectoescriptura al CI. 

Tot el curs Equip directiu Millora de la lectura del grup de 5-6 alumnes de 1r i 
2n d'EP. 

 

 1.4.1.3 Establir línies 
d'intervenció per l'atenció a la 
diversitat ( centre- EAP). 

Octubre Equip directiu-
EAP 

- Reunions realitzades amb les famílies 
conjuntament amb l'EAP, per orientar-les en el 
procés educatiu del seu fill/a, prioritzant les de NEE 
- Les orientacions aportades per l'EAP, en la CAD, 
han ajudat a avançar en la implementació de 
mesures universals  

 

Estratègia: 1.5 Increment de l'ús de les noves tecnologies al currículum ( TIC_TAC) 

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes 
de millora 

1.5.1 Incorporar les noves 
tecnologies en la 
dinàmica habitual de 
l'aula i en les diferents 
àrees curriculars. 

1.5.1.1 Sistematitzar 
l'aprenentatge de robòtica de P4 
a 6è d'EP. 

Tot el curs Equip directiu+ 
mestres robòtica 

- % de les sessions programades. - % dels alumnes 
que assoleixen els objectius fixats per nivell 

 

 1.5.1.2 Augmentar l'ús de les 
PDI en les diferents àrees 
curriculars. 

Tot el curs Equip docent Nombre de recursos emprats mitjançant les PDI. 
Mínim un per projecte treballat a cada nivell, de 1r a 
6è. 

 

 1.5.1.3 Presentar el nou Pla 
TAC de centre. 

3r trimestre Coordinadora 
informàtica 

Aprovació per part del claustre del Pla.  
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Centre: Escola Damià Mateu   Curs escolar: 2018-2019 

Objectiu 1: Millora dels resultats educatius 
     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.1.1.1 Definir la línia metodològica de l'àrea de la competència matemàtica. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

1.Clarificar el concepte de les 
dimensions matemàtiques. 

1r trimestre Formador Programació de l'àrea de 
matemàtiques, d'acord amb els 
coneixements rebuts a la formació. 

La formació tindrà com a objectiu definir la línia 
de centre pel que respecte al tractament de les 
matemàtiques. 

2. Definir la metodologia a 
emprar amb els problemes 
competencials. 

1r i 2n trimestre Formador- Equip 
docent 

Programació de l'àrea de 
matemàtiques. 

 

3. Unificar la metodologia per a 
resoldre les operacions 
bàsiques. 

1r i 2n trimestre Formador-Equip 
docent 

Programació de l'àrea de 
matemàtiques. 

 

4. Elaborar les proves inicials i 
finals de l'àrea de 
matemàtiques. 

1r i 2n trimestre Equip docent Proves d'avaluació elaborades.  

5. Augmentar les activitats 
competencials de l'àrea de 
matemàtiques. 

Tot el curs Equip docent Nombre d'activitats competencials 
introduïdes. Mínim 1 per trimestre de 
cada dimensió. 

El curs 17/18 es van introduir 3 problemes 
competencials per nivell. 

6. Transferir a l'aula tots els 
acords metodològics de la 
formació. 

Tot el curs Equip directiu- 
Equip docent 

Incorporació del % dels acords 
metodològics consensuats a la 
formació, en la programació de l'àrea 
de matemàtiques. 

 

7. Realitzar claustres 
pedagògics de matemàtiques 
per a consensuar la línia de 
treball. 

Tot el curs Equip directiu 20h de claustres de treball per a crear 
la línia metodològica de l'àrea de 
matemàtiques, del centre. 

Es realitzaran paral·lelament a les sessions de 
formació. 

Valoracions  

Propostes de millora  
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Fitxa de seguiment de l'objectiu 
anual:  

1.1.2.1 Desenvolupar estratègies per a millorar la qualitat de les expressions escrites i orals en anglès, de 
l'alumnat de 3r a 6è d'EP. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

1. Elaborar les bases 
d'orientació per 
l'expressió escrita en 
anglès. 

1r trimestre Especialistes 
llengua anglesa. 

Bases d'orientació elaborades. - % d'alumnes de 3r a 6è que 
superen la dimensió de l'expressió escrita en anglès a les proves 
finals, respecte les proves inicials d'inici de curs. Partim del  % de 
superació. -  % alumnes de 6è que superen la dimensió de 
l'expressió escrita en anglès a les CCBB. Partim del % del curs 
17/18. Tenim com a referència el % de la mitjana de Catalunya.  

 

2. Incorporar un role 
play per nivell ( 3r a 
6è). 

Tot el curs Especialistes 
llengua anglesa. 

Dramatitzacions incorporades a cada nivell.  

3. Ampliar el ventall de 
listenings per afavorir 
la comprensió oral. 

Tot el curs Especialistes 
llengua anglesa. 

Recull de listenings incorporats. Mínim 6 per nivell.  

4. Relacionar alguns 
listenings amb les 
expressions escrites en 
anglès. 

Tot el curs Especialistes 
llengua anglesa. 

Mínim de 3 produccions escrites relacionades amb els listenings 
treballats. 

 

5. Relacionar alguna 
expressió oral amb els 
listenings treballats. 

Tot el curs Especialistes 
llengua anglesa. 

Mínim de 3 produccions orals relacionades amb listenings 
treballats. 

 

Valoracions  

Propostes de 
millora 
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Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.1.3.1 Incorporar la metodologia per projectes a l'àrea de medi natural i social. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

1. Incorporar la metodologia 
competencial i per projectes en 
l'àrea de medi natural i social . 

Tot el curs Equip docent Projectes de medi natural i social elaborats ( 1r-4t) - % 
alumnes de 6è que superin la competència de medi 
natural a les CCBB. Partim del 00% del curs 17/18. 
Tenim com a referència el 00% de la mitjana de 
Catalunya.  

 

2. Realitzar un claustre 
pedagògic per a compartir 
metodologies. 

1r trimestre Equip directiu Acords consensuats a nivell metodològic.  

3. Continuar participant de la 
formació de Xarxa de 
competències Bàsiques del 
Departament. 

Tot el curs Equip directiu + 
Equip docent 

Participació del % de sessions realitzades.  

4. Transferir a l'aula els 
coneixements sobre el treball 
per projectes, rebuts a la 
formació. 

Tot el curs Equip docent % de transferències de coneixements sobre el treball per 
projectes a l'aula. 

 

5. Aplicar les eines per avaluar 
els projectes, que ens presentin 
a la formació XCCBB. 

Tot el curs Equip docent % de transferència de les eines d'avaluació dels 
projectes, rebudes en la formació. 

 

6. Seqüenciar , revisar i 
consensuar els continguts de 
l'àrea de medi natural i social. 

Octubre Equip docent Seqüenciació elaborada.  

Valoracions  

Propostes de millora  
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Fitxa de seguiment de l'objectiu 
anual:  

1.1.4.1 Potenciar l'autoavaluació de l'alumnat en diverses àrees, principalment les lingüístiques 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

1. Elaborar bases 
d'orientació per les 
produccions escrites en 
català ( 3 tipologies textuals 
per nivell). De 3r a 6è. 

Al llarg del curs Equip docent - % d'alumnes de 3r a 6è que superen la dimensió d'expressió 
escrita a les proves finals, respecte les proves inicials d'inici 
de curs. Partim del 61.4 % de superació. - % alumnes de 6è 
que superin la dimensió de l'expressió escrita en català a les 
CCBB. Partim del  % del curs 17/18. Tenim com a referència 
el .% de la mitjana de Catalunya. - Mínim de 3 bases 
d'orientació per nivell . Una per cada tipologia textual 
treballada ( 3r a 6è). 

 

2. Elaborar les rúbriques per 
les produccions escrites en 
català( 1 per cada tipologia 
textual). De 3r a 6è. 

Al llarg del curs Equip docent Mínim de 3 rúbriques per nivell. Una per cada tipologia textual 
treballada (3r a 6è). 

 

3. Fer conscient a l'alumne 
de què se li demanarà a 
cada unitat de treball. a tots 
els nivells. 

Tot el curs Equip docent Mínim una a cada introducció d'una tipologia textual ( 3r a 6è).  

Valoracions  

Propostes de millora  
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Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.2.1.1 Incorporart els acords ILEC a EI 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

1. Dur a terme una sessió setmanal d'escolta 
estructurada. 

1 sessió setmanal al 
llarg del curs 

Mestres EI % de les sessions 
programades. 

 

2. Dotar al cicle dels llibres adients per a poder realitzar 
l'escolta estructurada. 

Setembre Equip directiu Dotació de contes.  

3. Donar continuïtat a la comissió del grup impulsor 
amb l'objectiu de vetllar pel compliment dels acords 
ILEC i crear material. 

Tot el curs Equip directiu % de les sessions de la 
comissió realitzades. 

 

4. Realitzar les sessions de lectura amb element màgic 
acordades a cada nivell. 

Tot el curs Mestres EI % de les sessions 
programades per cada nivell. 

 

5. Realitzar activitats específiques per treballar la 
correcta articulació dels sons. 

1 sessió quinzenal al 
llarg del curs 

Mestres EI  dels alumnes de P5 que 
milloren en l'articulació dels 
sons. 

 

Valoracions  

Propostes de millora  
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Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.2.1.2 Incorporar els acorda ILEC a CI 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

1. Treball de la lectura mitjançant diversos recursos: 
modelatge mestra, individual, col·lectiva,... 

Tot el curs Mestres CI Comissió grup 
impulsor 

Seqüenciació del Pla Lector 
per nivell. 

 

2. Realitzar una sessió setmanal d'escolta 
estructurada. 

Tot el curs Mestres CI Comissió grup 
impulsor 

% de les sessions 
programades. 

 

3. Dur a terme els dos tallers de lectura seqüenciats: 
fer hipòtesis i visualització. 

Tot el curs Mestres CI Comissió grup 
impulsor  

% d'alumnes que milloren la 
comprensió lectora. 

 

4. Treballar i aplicar la tècnica del resum a medi 
natural i social. 

Tot el curs Mestres CI Comissió grup 
impulsor  

% d'alumnes que milloren la 
tècnica del resum. 

 

5. Elaborar les bases d'orientació per les 
expressions escrites de català. 

Al llarg del curs Mestres CI  % d'alumnes que milloren les 
expressions escrites. 

 

6. Realitzar activitats específiques per treballar la 
correcta articulació dels sons. 

Tot el curs Mestres CI % d'alumnes que milloren 
l'articulació de sons. 

 

7.Ús de la graella de fluïdesa lectora (2n). tot el curs Mestres CI Fulls de seguiment.  

Valoracions  

Propostes de millora  
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Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.2.1.3 Incorporar els acords ILEC a CM 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

1. Treball de la lectura mitjançant diversos recursos: 
modelatge mestra, individual, col·lectiva,... 

Tot el curs Mestres CM Comissió 
grup impulsor 

Seqüenciació del Pla Lector 
per nivell. 

 

2. Realitzar els tallers de lectura seqüenciats: 3r-Fer 
hipòtesis ,visualització i resum. 4t-Fer hipòtesis, 
visualització , resum i fer-se preguntes. 

Tot el curs Mestres CM Comissió 
grup impulsor 

% d'alumnes de CM que 
milloren la comprensió 
lectora. 

 

3. Ús de la graella de fluïdesa lectora. Tot el curs Mestres CM  Fulls de seguiment.  

4. Treballar i aplicar la tècnica del resum a un tema de 
medi natural i social. 

Tot el curs Mestres CM Comissió 
grup impulsor 

% dels alumnes de CM que 
milloren la tècnica del resum. 

 

5. Fer una comprensió lectora relacionada amb el 
projecte transversal de centre mitjançant textos 
multimodals. 

Al llarg del curs Mestres CM Comissió 
grup impulsor 

Comprensió lectora 
realitzada. 

 

6. Elaborar i aplicar les bases d'orientació per les 
expressions escrites. 

Al llarg del curs Mestres CM % dels alumnes de CM que 
milloren les expressions 
escrites. 

 

Valoracions  

Propostes de millora  
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Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.2.1.4 Incorporar els acords ILEC a CS 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

1.Treball de la lectura mitjançant diversos recursos: modelatge 
mestra, individual, col·lectiva 

Tot el curs Mestres CM Comissió 
grup impulsor 

Seqüenciació del Pla 
Lector per nivell. 

 

2. Realitzar els tallers de lectura seqüenciats: 5è-repàs de fer 
hipòtesis, visualització, resum i fer-se preguntes. Treball de les 
connexions. 6è-repàs de fer hipòtesis, visualització, resum, fer-
se preguntes i connexions. Treball del resum. 

Tot el curs Mestres CM Comissió 
grup impulsor 

% d'alumnes de CS que 
milloren la comprensió 
lectora. 

 

3. Ús de la graella de fluïdesa lectora. Tot el curs Mestres CS Fulls de seguiment.  

4. Treballar i aplicar la tècnica del resum a un tema de medi 
natural i social. 

Tot el curs Mestres CM Comissió 
grup impulsor 

% dels alumnes de CM 
que milloren la tècnica 
del resum 

 

5. Fer una comprensió lectora relacionada amb el projecte 
transversal de centre mitjançant textos multimodals. 

Al llarg del curs Mestres CM Comissió 
grup impulsor 

Comprensió lectora 
realitzada. 

 

6. Elaborar i aplicar les bases d'orientació per les expressions 
escrites 

Al llarg del curs Mestres CS % dels alumnes de CS 
que milloren les 
expressions escrites. 

 

Valoracions  

Propostes de millora  
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Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.3.1.1 Participar a nivell de claustre, en la formació de matemàtiques competencials i altres 
formacions de la zona, que contribueixin a millorar la qualitat dels aprenentatges. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

1. Assessorament, suport i seguiment 
de la formació permanent del 
professorat en centre. 

Tot el curs CRP - S'han realitzat el % de les sessions 
programades. - S'ha assolit l'objectiu de la 
formació segons està recollit a la PGA.  

 

2. Participar en la formació de 
matemàtiques competencials d'en 
Lluís Segarra. 

Tot el curs Equip docent Participació del % del claustre. -Incorporació 
dels acords metodològics consensuats , a la 
programació de l'àrea. 

 

3. Participar en la formació de Xarxa 
de CCBB. 

Tot el curs Equip directiu Participació de la coordinadora de primària i 
la directora a les sessions presencials i de 
tot l'equip docent a les sessions de treball al 
centre. 

 

4. Participar en la formació de zona 
de robòtica. 

1r trimestre 1r trimestre Participació de les dues mestres de robòtica.  

5. Participar al seminari de directors. Tot el curs Directora Cap 
d'estudis 

Participació de la directora i la cap d'estudis.  

6. Participar al seminari de 
coordinació Primària-Secundària. 

Tot el curs Cap d'estudis Participació de la cap d'estudis.  

7. Participar en la formació Fem 
Dansa. 

Tot el curs Tutores i 
especialistes P5 i 2n 

Participació de les tutores, mestra de música 
i mestra EF. 

 

8. Participar en la formació de 
Cantània. 

Tot el curs Mestra música Participació a la trobada de centres.  

9. Participar en el Seminari de 
formació en xarxa de professionals 
que fan suport a la inclusió. 

Tot el curs Mestra EE Participació de la mestra d'EE.  

10. Participar en el Seminari d'anglès 
de primària. 

Tot el curs Especialista anglès Participació d'una mestra de ll. anglesa.  
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11. Participar en la formació 
d'Ambients per EI. 

1r trimestre Mestres EI Participació de tot el cicle d'EI.  

11. Participar en el seminari de 
coordinació tecnològica de 
l'aprenentatge i coneixement. 

Tot el curs Coordinadora 
informàtica 

Participació de la coordinadora d'informàtica.  

12. Participació en concursos 
relacionats en les competències 
lingüístiques: Jocs Florals i Certamen 
Lectura Veu Alta.  

Tot el curs CRP Equip directiu - Hem rebut la informació sobre els 
concursos relacionats amb la lectura. - Hem 
fet difusió dels recursos per a la lectura a 
l'equip docent,alumnat i famílies.  

 

Valoracions  

Propostes de millora  
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Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.4.1.1 Focalitzar els recursos en els nivells que presentin més necessitats. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

1. Dotar a 5è d'EP del nombre màxim de sessions amb 
reforç o desdoblaments, degut a les seves necessitats 
d'aprenentatge. i complexitat de l'alumnat: 2 triplicaments 
català 1 triplicament de matemàtiques 1 desdoblament de 
música 1 desdoblament de català 1 desdoblament d'anglès 2 
desdoblaments de castellà medi natural i social amb mestra 
de reforç 2 sessions amb mestra EE. 

Tot el curs Equip directiu % d'alumnes que reben algun 
tipus de reforç, que milloren 
els seus resultats en les 
proves finals de català i 
matemàtiques. 

 

2. Elaborar material didàctic adequat a les necessitats dels 
alumnes amb dificultats d'aprenentatge. 

Tot el curs Equip docent Recull del material elaborat.  

3. Dur a terme triplicaments per treballar l'expressió escrita a 
cada nivell ( 1r-6è) 

Tot el curs Equip directiu % d'alumnes de 1r a 6è que 
milloren l'expressió escrita a 
les proves finals, respecte les 
proves inicials. Partim del %.  

 

4. Dur a terme triplicaments per treballar els problemes a 
cada nivell ( 1r-6è) 

Tot el curs Equip directiu % d'alumnes de 1r a 6è que 
milloren la resolució de 
problemes a les proves finals, 
respecte les proves inicials. 
Partim del % aprovats.  

 

Valoracions  

Propostes de millora  
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Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.4.1.2 Sistematitzar els reforços de lectoescriptura al CI. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

1. Treball sistemàtic de la lectura a 1r amb el grupet 
d'alumnes amb més dificultats. 

Tot el curs Cap d'estudis Millora de la lectura de cada 
alumne del grup. 

 

2. Treball sistemàtic de la lectura a 2n amb el grupet 
d'alumnes amb més dificultats. 

Tot el curs Cap d'estudis Millora de la lectura de cada 
alumne del grup. 

 

Valoracions  

Propostes de millora  

 
 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.4.1.3 Establir línies d'intervenció per l'atenció a la diversitat ( centre- EAP). 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Assessorament, acompanyament i orientació a les famílies 
de l'alumnat amb NESE i NEE, creant espais de trobada 
periòdica. 

Tot el curs EAP Reunions realitzades amb les 
famílies conjuntament amb 
l'EAP, per orientar-les en el 
procés educatiu del seu fill/a, 
prioritzant les de NEE. 

 

2. Dur a terme les Comissions d'Atenció a la Diversitat 
(CAD). 

Mensualment EAP Les orientacions aportades 
per l'EAP, en la CAD, han 
ajudat a avançar en la 
implementació de mesures 
universals 

 

3. Dur a terme les Comissions Socials. Cada dos mesos EAP, SS, Equip 
directiu 

S'han fet les Comissions 
Socials planificades.  

 

Valoracions  

Propostes de millora  
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Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.5.1.1 Sistematitzar l'aprenentatge de robòtica de P4 a 6è d'EP. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

1.Dur a terme el Projecte de Robòtica del centre: P4-2n    
EP: treballaran amb Bee Bots. 
CM: treballaran amb robots Lego WeDo. 
CS: Scratch + robots Mindstorms.  

Quinzenal Mestres robòtica 
(2). 

- % de les sessions 
programades. - % dels 
alumnes que assoleixen els 
objectius fixats per nivell. 

 

Valoracions  

Propostes de millora  

 
 
 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.5.1.2 Augmentar l'ús de les PDI en les diferents àrees curriculars. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

1. Ús del recurs de les PDI en les diferents àrees, 
principalment en medi natural i social. 

Tot el curs Equip docent Nombre de recursos emprats 
mitjançant les PDI. Mínim un 
per projecte treballat a cada 
nivell, de 1r a 6è. 

 

2. Ampliar el recull de recursos TAC emprats iniciat el curs 
17/18. 

Tot el curs Equip docent Recull elaborat.  

3. Crear un Symbaloo per cada cicle i fer-ne ús. 1r trimestre Secretària Symbaloos elaborats.  

Valoracions  

Propostes de millora  
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Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.5.1.3 Presentar el nou Pla TAC de centre. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

1. Presentar i analitzar el Pla Tac al claustre i al CE. 1r trimestre Coordinadora 
informàtica 
Secretària 

Aprovació per part del 
claustre del Pla. 

 

2. Planificar i dur a terme una revisió del Pla al 2n 
trimestre. 

2n trimestre Equip docent Sessió de revisió realitzada.  

3. Redactar un apartat dins el PAM que inclogui les 
actuacions TAC acordades. 

 Coordinadora 
informàtica 
Secretària 

Apartat TAC inclòs al PAM.  

4. Fer una tutoria de recordatori a aquells mestres que ho 
necessitin. 

 Coordinadora 
informàtica  

Tutoria realitzada.  

5. Elaborar un document que reflecteixi l'ús de les TAC a 
les diferents àrees curriculars. 

 Coordinadora 
informàtica 

Document elaborat.  

Valoracions  

Propostes de millora  
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Centre: Escola Escola Damià Mateu   Curs escolar: 2018-2019 

Objectiu 2: Cohesió social 
   

Estratègia: 2.1 Potenciar la participació i la implicació dels alumnes i les famílies a l'escola.  

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes 
de millora 

2.1.1 Fomentar la 
participació i el 
compromís de les 
famílies en el centre. 

2.1.1.1 Facilitar la participació de les 
famílies mitjançant els projectes de 
centre ( Transversal, Pla lector, 
Medi,...). 

Tot el curs Equip directiu+ 
equip docent 

Nombre de participacions de les 
famílies en activitats escolars. 

 

 2.1.1.2 Establir actuacions que 
afavoreixin l'apropament de les famílies 
a determinades activitats educatives. 

Tot el curs Equip directiu+ 
equip docent 

Nombre d'invitacions a les famílies a 
participar en activitats. Mínim 4. 

 

  

Estratègia: 2.2 Propiciar la bona convivència al centre afavorint la inclusió del nostre alumnat  

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes 
de millora 

2.2.1 Promoure la 
inclusió dels alumnes 
afavorint una educació de 
qualitat. 

2.2.1.1 Planificar actuacions que 
afavoreixin l'accés als aprenentatges 
competencials dels alumnes amb 
necessitats educatives, especialment al 
CI. 

Tot el curs Equip directiu Avenç en l'aprenentatge individual de 
cada alumne amb dificultats. 

 

 2.2.1.2 Incorporar més ventall 
d'activitats de cohesió de grup en tots 
els nivells. 

Tot el curs Equip docent Nombre d'activitats enfocades a 
desenvolupar la cohesió del grup i 
augmentar l'autoestima dels que ho 
necessiten. Mínim 5 per nivell. 
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Centre: Escola Damià Mateu              Curs escolar: 2018-2019 

Objectiu 2: Cohesió social 
     

Fitxa de seguiment de l'objectiu 
anual:  

2.1.1.1 Facilitar la participació de les famílies mitjançant els projectes de centre ( Transversal, Pla lector, 
Medi,...). 

Actuacions Temporit
zació 

Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

1. Facilitar la participació de les 
famílies en activitats relacionades 
amb el Projecte Transversal de 
Centre: Monuments emblemàtics 
del món. 

Tot el curs Equip docent Nombre de participacions 
relacionades amb el Pr. Transversal. 

 

2. Demanar la participació de les 
famílies en els projectes realitzats a 
medi natural i social. 

Tot el curs Equip docent Nombre de conferències-xerrades 
realitzades per pares imares, avis,... 

 

3. Establir el calendari de reunions 
mensuals AMPA- Direcció. 

Setembre Equip directiu Reunions mensuals realitzades. Mínim 
8. 

 

Valoracions  

Propostes de millora  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Damià Mateu 

 

 20 

 

              Fitxa de seguiment de 
l'objectiu anual:  

2.1.1.2 Establir actuacions que afavoreixin l'apropament de les famílies a determinades activitats 
educatives. 

Actuacions Temporit
zació 

Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

1. Enviar a les famílies circulars 
informatives que convidin a 
possibles participacions en 
activitats escolars. 

Tot el curs Equip directiu Nombre d'invitacions a les famílies a 
participar en activitats. Mínim 4. 

 

Valoracions  

Propostes de millora  

 
 

Fitxa de seguiment de l'objectiu 
anual:  

2.2.1.1 Planificar actuacions que afavoreixin l'accés als aprenentatges competencials dels alumnes amb 
necessitats educatives, especialment al CI. 

Actuacions Temporit
zació 

Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

1. Dur a terme un treball diari 
sistemàtic per afavorir 
l'aprenentatge de la lectura en 
aquells alumnes de 1r i 2n amb més 
dificultats. 

Tot el curs Cap d'estudis i mestra d'EE Millora de les lectura i la comprensió 
lectora per part de cada alumne que 
integra el grup de treball. 

 

2. Fer conscients a tots els alumnes 
i en especial als que presentin més 
dificultats, de què se'ls demanarà al 
llarg dels aprenentatges i ajudar-los 
a corregir els errors, per a poder 
anar avançant . 

Tot el curs Equip docent Avenç en l'aprenentatge individual de 
cada alumne amb dificultats. 

 

Valoracions  

Propostes de millora  
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Fitxa de seguiment de l'objectiu 
anual:  

2.2.1.2 Incorporar més ventall d'activitats de cohesió de grup en tots els nivells. 

Actuacions Temporit
zació 

Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

1. Incloure dins la programació de 
l'àrea d'educació en valors, més 
activitats de cohesió de grup i 
d'augment de l'autoestima dels 
alumnes amb més necessitat. 

Tot el curs Equip docent Nombre d'activitats enfocades a 
desenvolupar la cohesió del grup i 
augmentar l'autoestima dels que ho 
necessiten. Mínim 5 per nivell. 

 

2. Afavorir la dinàmica del treball en 
equip i cooperatiu. 

Tot el curs Equip docent Augment de l'ús d'aquesta 
metodologia de treball en les diferents 
àrees. 

 

3. Treballar l'acceptació de les 
diferències entre iguals. 

Tot el curs Equip docent Nombre d'activitats enfocades a 
desenvolupar l'acceptació de les 
diferències entre iguals. Mínim 5 per 
nivell. 

 

Valoracions  

Propostes de millora  

 
 

 

 

 
 


