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2. ANÀLISI OBJECTIUS DE LA PGA  
 
 

Centre: Escola Damià Mateu 
     

Curs escolar: 2017-18 
 

       
           

 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 Fomentar les 1.1.1.1 Sistematitzar  Tot el curs  Especialistes  -  % d'alumnes de 3r a 6è que 1. Continuar ampliant el  

 habilitats activitats de comprensió    llengua anglesa.  superen la dimensió de comprensió ventall de listenings per a  

 comunicatives en auditiva en llengua anglesa,      oral, respecte les proves inicials d'inici treballar la comprensió oral.  

 llengua anglesa. de 3r a 6è, per a reforçar      de curs. Partim del % d'alumnes.   

  els aprenentatges dels      -% d'alumnes de 6è que superen la 2. Incorporar un role-play a  

  continguts seqüenciats per      dimensió de comprensió oral en ll. cada nivell de 3r a 6è.  

  cada nivell.      anglesa a les CCBB. Tenim com a   

        referència el % d'alumnes que 3. Utilitzar el recurs del  

        superen la comprensió oral en anglès listening per a treballar  

        a les CCBB a l'àrea de ll.anglesa a l'expressió oral.  

        Catalunya ( % curs passat al   

        centre).   
 1.1.2 Incorporar 1.1.1.2 Potenciar la  Tot el curs  Equip docent.  -  % d'alumnes de 1r a 6è que 1. Rebre formació sobre les  

 activitats introducció d'activitats      superen l'àrea de matemàtiques, matemàtiques competencials i  
 competencials a l'àrea competencials que      respecte les proves inicials d'inici de el treball de les diferents  

 de matemàtiques. abarquin diferents àrees,      curs. Partim del .% d'alumnes. - dimensions.  

  dins la programació de      % d'alumnes de 6è que superen l'àrea 2. Transferir a l'aula aquells  

  l'àrea matemàtica ( 1r-6è).      de matemàtiques a les CCBB. Tenim aspectes metodològics que  

        com a referència el. % d'alumnes ajudin a progressar en  

        que superen les matemàtiques a les l'aprenentatge matemàtic.  

        CCBB de Catalunya ( % curs passat 3. Crear línia metodològica  

        al centre). matemàtica de centre.  
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 1.1.3 Potenciar  1.1.1.3 Afavorir una Tot el curs Equip docent. -% d'alumnes de 1r a 5è que 1. Realitzar un claustre  

 l'experimentació dels  metodologia basada en el   superen l'àrea de medi natural i social, pedagògic per analitzar els  

 alumnes en l'àrea de  treball per projectes, a   respecte el nombre d'aprovats al 3r projectes treballats i aprendre  

 medi.  l'àrea de medi natural i   trim. del curs 16-17. Partim del  % uns dels altres.  

   social.   d'alumnes. 2. Treballar l'àrea de medi  

      -% d'alumnes de 6è que superen natural i social mitjançant la  

      l'àrea de medi natural a les CCBB. metodologia dels projectes.  
         

Estratègia: 1.2 Impuls i potenciació de la lectura ( 2015-2018)  
 Objectiu general Objectiu anual Temporització  Responsables  Indicadors  Propostes de millora  
           

           

 1.2.1 Fomentar les 1.2.1.1 Identificar, analitzar Tot el curs  Grup impulsor.   % d'alumnes de 1r a 6è que  1. Continuar portant a terme  

 habilitats de la i millorar les necessitats de   Equip docent  experimenten una millora qualitativa de  totes les actuacions que  

 competència lectora. l'alumne en les activitats de     l'habilitat lectora.  contribueixen al a millora de la  
  lectura des de les diferents       comprensió lectora dels  

  àrees.i seguint el model       nostres alumnes.  

  lector.         
  1.2.1.2 Incorporar      % d'alumnes de 1r a 6è que  1. Desenvolupar el treball dels  

  l'ensenyament de les     experimenten una millora de la  tallers de lectura acordats per  

  estratègies de comprensió     dimensió de comprensió lectora. i de  cada nivell i del repàs de les  

  en les activitats de lectura,     les àrees.  estratègies que els alumnes  

  des de les àrees.       hagin treballat el curs anterior.  
         2. Anar incorporant  

         estratègies de comprensió  

   Tot el curs  Grup impulsor.    lectora a altres àrees.  
  1.2.1.3 Avaluar el procés   Grup impulsor.  Percentatge d'aplicació dels acords  1. Dur a terme tots els acords  

  d'adquisició de la lectura i   Equip docent  ILEC a Ed. Infantil i Primària. Mínim  ILEC recollits a la memòria de  

  la intervenció didàctica d'E.     %.  la formació /2015-2018).  

  Infantil i CI ( a partir del         

  taller AIL-5). Tot el curs        
           

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 1.3.1.1 Participar a nivell de  Tot el curs  Equip directiu i  Participació del % del claustre en la  ILEC:  

 formació de l'equip claustre, en la formació    coordinadores.  formació de centre i altres formacions  1. Continuar portant a terme  

 docent i el seu d'ILEC III i altres      de zona.  totes les actuacions que  

 compromís amb el formacions de zona.        contribueixen al a millora de la  
             

4 



 

Projecte de Centre.     comprensió lectora dels  
     nostres alumnes.  

     2. Desenvolupar el treball  

     dels tallers de lectura acordats  
     per cada nivell i del repàs de  

     les estratègies que els  

     alumnes hagin treballat el curs  
     anterior.  

     3. Ampliar el recull de textos  

     aptes pel treball de cada  

     estratègia lectora.  

     4. Sistematitzar dins l'horari la  
     franja setmanal per a dur a  

     terme l'escolta estructurada.  

     5. Donar continuïtat al grup  

     impulsor, a través d'una  

     comissió de treball.  

     Altres formacions:  
     1. Continuar realitzant les  

     formacions necessàries per  

     l'actualització de  

     coneixements de tot l'equip  

     docent.  

     2. Aplicar les novetats  

     metodològiques que puguin  

     ser-nos útils per avançar i  

     millorar.  
 1.3.1.2 Formar part del Pla Tot el curs Equip directiu. Assistència d'un mínim del % a les 1. Confiar en que la formació  

 pilot d'extensió de la Xarxa   sessions de formació. ens doni informació acurada  

 de Competències Bàsiques.    sobre l'avaluació dels  

     projectes. 2. Poder rebre  

     pautes metodològiques útils  

     per a incorporar a la  

     metodologia basada en  

     projectes.1.  
       

 1.3.1.3 Realitzar claustres Tot el curs Equip directiu i Nombre d'acords metodològics 1. Dur a terme els claustres  
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 pedagògics trimestrals de    coordinadores.  consensuats i transferits a l'aula.  pedagògics matemàtics 
 matemàtiques per anar      Mínim de 4.  necessaris, relacionats amb la 
 configurant línia        formació que rebrem sobre les 
 metodològica        matemàtiques competencials. 
         2. A inici de curs es farà el 
         calendari dels claustres 

         pedagògics necessaris. 

   Tot el curs  Equip directius    1. Continuar rebent 
     Coordinadores  -S’han realitzat el % de les  l'assessorament del CRP. 
     CRP  sessions programades. -El CRP ha  2. Participar en aquells 
 1.3.1.4 SEZ: Assessorar,      comunicat a la direcció del centre el  certàmens que es creguin 
 donar suport i fer el      resultat global de la valoració de les  motivadors per l'alumnat i que 
 seguiment de la formació      formacions.-  contribueixin a la millora del 

 permanent del professorat        seu aprenentatge. 
          

 1.3.1.5 Assessorar l 'equip  Tot el curs  Equip directiu  Nombre de sessions de treball  1. S'inclourà als informes 
 docent sobre les les noves      realitzades. Mínim 4..  l'apartat per valorar les 
 ordres d'educació (        conferències i algun aspecte 
 avaluació,        actitudinal que es troba a 
 competències,...).        faltar. 
         2. L'equip directiu vetllarà per 
         a que el claustre tingui 
         coneixement de totes les 

         novetats educatives. 

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 1.4.1.1 Adequar els  Tot el curs  Tutores Mestra  % d'alumnes que reben algun tipus  1. Continuar afavorint l'accés 
sistema d'atenció a la recursos humans i    d'EE  de reforç que milloren el seus resultats  a l'aprenentatge de tot 

diversitat del centre. materials a les necessitats      en les proves finals de català i  l'alumnat. 
 dels grups i alumnes amb      matemàtiques.  2. Dotar de més reforços i/o 
 més necessitats.        desdoblaments a aquells 
         nivells que tinguin alumnes 

         amb més necessitats. 

 1.4.1.2 Implementar  Tot el curs  Equip directiu  Nombre de protocols elaborats. Mínim  1. Aplicar els protocols 
 protocols d'actuació de    EAP  un % dels necessaris.  d'actuació facilitats per l'EAP 

 TDAH, AACC i TDA.        amb aquells alumnes que ho 
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           requereixin. 
            
            

   1.4.1.3 EAP:  Tot el curs    Nombre de reunions que l'EAP ha  1. La direcció facilitarà totes 
   Assessorament,      realitzat amb les famílies per orientar-  les reunions conjuntes amb 
   acompanyament i      les en el procés educatiu dels seu fill/a,  professionals externs que 
   orientació a les famílies de      prioritzant les de NEE.  ajudin a orientar a les famílies 
   l'alumnat amb NESE i NEE,        i als mateixos professionals 
   creant espais de trobada        del cente. 

   periòdica         
 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  1.5.1.1 Promoure l'ús del  Tot el curs  Coordinadors  Nombre d'activitats realitzades  1. Actualitzar les activitats i 
 noves tecnologies en  Moodle al C. superior.    d'informàtica  utilitzant el Moodle al CS. Mínim dues  penjar algun contingut 
 la dinàmica habitual        per nivell.  relacionat amb les activitats, a 
 de l'aula i en les          l'aula virtual del nivell. 
 diferents àrees           

 curriculars.           
   1.5.1.2 Afavorir el  Tot el curs  Coordinadora  % dels alumnes de 5è d'EP que  1. Incloure a la programació 
   coneixement del projecte    d'informàtica  assoleixen els objectius mínims  Scratch, algunes activitats 
   educatiu de llenguatge de      establerts.  code.org. 
   programació Scratch a 5è         

   d'EP.         
            

   1.5.1.3 Afavorir  Tot el curs  Mestres robòtica  % dels alumnes de 6è d'EP que  1.Treballar la robòtica de P-3 
   l'aprenentatge de la      assoleixen els coneixements bàsics  a 6è d'EP. A EI i CI mitjançant 
   Robótica potenciant el      de robòtica.  les Bees. al CM amb robots 
   desenvolupament d'        lego WeDo i al CS amb robots 
   habilitats i competències en        Mindstorms. 
   els alumnes.        2. Incloure una sessió 
           quinzenal de robòtica per 

           cada nivell. 
   1.5.1.4 Augment de l'ús de  Setembre  Equip docent  Nombre de recursos emprats  1. Fer ús del recull de 
   les PDI pel treball per      mitjançant les PDI a l'àrea de medi  recursos per àrea i nivell del 
   projectes de medi natural i      social i natural ( 1r-6è). Mínim 1  centre. 
   social.      Per cada unitat temàtica.  2. Ampliar el nombre de 
           recursos recopilats al Pla 

           Tac. 
            



 

3. Crear symbaloos per cada 
cicle. 

 
 
 

 

 Centre: Escola Damià Mateu    Curs escolar: 2017-18 
       

 Objectiu 1: Millora dels resultats educatius  

       
 Fitxa de seguiment de l'objectiu  1.1.1.1 Sistematitzar activitats de comprensió auditiva en llengua anglesa, de 3r a 6è, per a reforçar 
 

anual: 
  els aprenentatges dels continguts seqüenciats per cada nivell. 

      

 Actuacions Temporització  Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
       

 1. Incorporar "listenings" a la Setembre  Comissió anglès - % d'alumnes de 3r a 6è que superen la Es treballaran listenings que reforcin les 
 programació de 3r a 6è que    dimensió de comprensió oral, respecte les estructures gramaticals treballades. 
 afavoreixen la comprensió    proves inicials d'inici de curs. Partim del  

 oral dels alumnes ( a part     % d'alumnes. - % d'alumnes de  

 dels del libre de text).    6è que superen la dimensió de  

     comprensió oral en ll. anglesa a les CCBB.  

     Tenim com a referència el  % d'alumnes  

     que superen la comprensió oral en anglès  

     a les CCBB a l'àrea de ll.anglesa a  

     Catalunya.  
       

 2. Fer un recull de "listenings" Setembre  Especialistes Nombre de listenings incorporats a la  
 amb diferent grau de   llengua anglesa programació de CM i CS. Mínim 2 per  

 dificultat, per adequar-los a    trimestre i nivell.  

 les necessitats dels alumnes.      
       

 3. Incrementar el treball de la Tot el curs  Equip directiu Percentatge de les sessions realitzades Se'n faran dues amb tot el grup classe i 
 llengua anglesa al C. Mig, de    sobre les programades. Mínim %. una de desdoblada. 
 dues a 3 hores setmanals .      
       

 4. Destinar sessions Tot el curs   Percentatge de les sessions realitzades  
 quinzenals de desdoblament    sobre les programades. Mínim %.  

 de la llengua anglesa, per      

 treballar la comprensió oral.   Comissió anglès   
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 5. Sistematitzar els dictats de Tot el curs Comissió anglès Nombre de dictats de paraules realitzats.    
 paraules en ll. anglesa a 3r   Mínim un per unitat temàtica.    

 d'EP.       
          

 6. Sistematitzar els dictats de Tot el curs Comissió anglès Nombre de dictats de paraules realitzats.    
 frases en ll. anglesa de 4t a   Mínim un per unitat temàtica.    

6è.         
          

 7. Realitzar un seguiment Tot el curs Comisió anglès Nombre de reunions de coordinació- Aquest seguiment serà una de les 
 trimestral del treball de la   seguiment realitzades. Mínim 1 per actuacions fixades per aquest curs, de la 
 comprensió oral.   trimestre i nivell. comissió d'anglès. 
          

 Valoracions   1. El % d'alumnes de 3r a 6è superen la dimensió de comprensió oral, en llengua anglesa, respecte les proves inicials    
d'inici de curs. Partíem del % d'alumnes. El % d'alumnes de 6è han superat la dimensió de comprensió oral en ll. anglesa 
a les CCBB. Tenim com a referència el % d'alumnes que superen la comprensió oral en anglès a les CCBB a l'àrea de 
ll.anglesa a Catalunya ( % curs passsat al centre).  
2. S'han incorporat 2 listenings per trimestre al CM i CS i se n'ha fet el recull. 
3. S'han realitzat el % d eles sessions programades de desdoblament. 
4. S'han realitzat el % dels desdoblaments programats. 
5. S'han fets dictats de lèxic de cada unitat treballada.  
6. S'han portat a terme reunions setmanals de la comissió de llengua anglesa i s'han acordat aspectes metodològics 
i d'avaluació.  

Propostes de millora 1. Continuar ampliant el ventall de listenings per a treballar la comprensió oral. 

2. Incorporar un role-play a cada nivell de 3r a 6è. 
3. Utilitzar el recurs del listening per a treballar l'expressió oral.  

          

          

          
 Fitxa de seguiment de l'objectiu  1.1.1.2 Potenciar la introducció d'activitats competencials que abarquin diferents àrees, dins la  

 
anual: 

   programació de l'àrea matemàtica ( 1r-6è).   
         

 Actuacions  Temporització  Responsables  Indicadors Metodologia/Comentaris  

 1. Seqüenciar els continguts  Setembre  Tutors i mestres de  Graella elaborada.   
 de la dimensió d'espai,    reforç     

 mesura i representació         

 gràfica de dades.         
          

 2. Incorporar tres problemes  Tot el curs  Tutors i mestres de  Dur a la pràctica els problemes Aquests problemes requeriran algun  
 competencials que abarquin    reforç  competencials elaborats. Mínim de tres treball addicional d'altres àrees.  
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 diferents àrees a cada nivell (     per nivell.    
 1r-6è).         
          

 3.Fer el recull dels problemes   Juny Cap d'estudis Problemes competencials elaborats.    
 competencials portats a    Tutors i mestres de     

 terme.    reforç     
          

 4. Adequar les activitats de   Tot el curs Tutors ,mestres de - % d'alumnes s de 1r a 6è que superen    
 numeració i càlcul, relacions i    reforç i mestra d'EE l'àrea de matemàtiques, respecte les    

 canvi i espai, mesura i     proves inicials d'inici de curs. Partim. del    

 representacions gràfiques de      % d'alumnes. - % d'alumnes de 6è    

 dades, a les necessitats dels     que superen l'àrea de matemàtiques a les    

 alumnes amb dificultats     CCBB. Tenim com a referència el  %    

 d'aprenentatge.     d'alumnes que superen les matemàtiques    

      a les CCBB de Catalunya.    
          

 5. Adequar les activitats de   Tot el curs Tutors, mestres de -  % d'alumnes de 1r a 6è que superen Amb aquests alumnes no s'avançaran 
 numeració i càlcul, relacions i    reforç i mestra d'EE l'àrea de matemàtiques, respecte les continguts, sinó que s'aprofundiran els 
 canvi i espai, mesura i     proves inicials d'inici de curs. Partim del que treballin tot el grup classe i 
 representacions gràfiques de     % d'alumnes. -% d'alumnes de 6è conseqüentment, el grau d'exigència serà 
 dades, a les necessitats dels     que superen l'àrea de matemàtiques a les major. 
 alumnes amb facilitats per     CCBB. Tenim com a referència el %    

 l'adquisició dels continguts     d'alumnes que superen les matemàtiques    

 matemàtics.     a les CCBB de Catalunya.    
          

 6. Rebre assessorament   Al llarg del curs Equip docent Assessorament rebut. Mínim un al llarg del    
 sobre les matemàtiques     curs.    

 competencials.         
          

 Valoracions   1. S'ha elaborat la graella de seqüenciació dels continguts a treballar en la dimensió d'espai,mesura i representació gràfica de   
    dades.       

2. S'han portat a terme tres problemes competencials d'unes 5 sessions cadascun i de forma transversal, de 1r a 6è d'EP. 
3. Aquests problemes s'han recollit, de manera que ja queden seqüenciats i s'anirà ampliant el ventall.  
4. El % dels alumnes s de 1r a 6è han superat l'àrea de matemàtiques, respecte les proves inicials d'inici de curs. Partim. 
del  % d'alumnes.  
-El % dels alumnes de 6è han superat l'àrea de matemàtiques a les CCBB. Tenim com a referència el  % d'alumnes que 
superen les matemàtiques a les CCBB de Catalunya.  
5. El  % d'alumnes s de 1r a 6è han superat l'àrea de matemàtiques, respecte les proves inicials d'inici de curs. Partim. del 
% d'alumnes.  
-El  % dels alumnes de 6è han superat l'àrea de matemàtiques a les CCBB. Tenim com a referència el  % d'alumnes que 
superen les matemàtiques a les CCBB de Catalunya.  
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6. No s'ha realitzat assessorament extern. A nivell intern s'ha treballat el material de l'Ateneu sobre les 
dimensions matemàtiques.  

Propostes de millora 1. Rebre formació sobre les matemàtiques competencials i el treball de les diferents dimensions. 

2. Transferir a l'aula aquells aspectes metodològics que ajudin a progressar en l'aprenentatge matemàtic. 
3. Crear línia metodològica matemàtica de centre.  

 
 
 
 
 

Fitxa de seguiment de l'objectiu 
 

1.1.1.3 Afavorir una metodologia basada en el treball per projectes, a l'àrea de medi natural i social. 
 

   

 anual:         

 Actuacions  Temporització  Responsables  Indicadors Metodologia/Comentaris  
          

 1. Seqüenciar els continguts  Setembre  Tutors i mestres de  Programacions de medi social ( 1r-6è). Aquesta seqüenciació es farà a partir del  
 de l'àrea de medi social (1r-    reforç   material penjat a l'Ateneu.  

 6è).         
          

 2. Seqüenciar els continguts  Setembre  Tutors i mestres de  Programacions de medi natural ( 1r-6è). Aquesta seqüenciació es farà a partir del  
 de l'àrea de medi natural (1r-    reforç   material penjat a l'Ateneu.  

 6è).         
          

 3. Treballar els continguts de  Tot el curs  Tutors i mestres de  - % d'alumnes de 1r a 5è que superen   
 cada nivell amb la    reforç  l'àrea de medi natural i social, respecte el   

 metodologia de projectes.      nombre d'aprovats al 3r trim. del curs 16-   

       17. Partim del  % d'alumnes. -.%   

       d'alumnes de 6è que superen l'àrea de   

       medi natural a les CCBB.   
          

 4. Utilitzar les TIC/TAC en el  Tot el curs  Tutors i mestres de  Nombre de recursos utilitzats en l'àrea.   
 treball dels projectes.    reforç  Mínim 1 per unitat temàtica.   
          

 5. Afavorir el treball  Tot el curs  Tutors i mestres de  Percentatge de sessions de treball   
 cooperatiu de l'alumnat.    reforç  cooperatiu realitzades. Mínim % de les   

       programades.   
          

 6. Recull dels projectes per  Trimestral  Cap d'estudis  Programació dels projectes de l'àrea de   
 nivell, de manera que quedin    Mestres d'àrea  medi social i natural.   

 establerts com a línia         

 d'escola.         
        

 Valoracions  1. S'han seqüenciat els continguts de l'àrea de medi natural.    
2. S'ha introduït un projecte de medi natural o social a cada nivell, de 1r a 6è. El  % d'alumnes de 1r a 5è han superat   
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l'àrea de medi natural i social, respecte el nombre d'aprovats al 3r trim. del curs 16-17. 
Partim del  % d'alumnes  
. -El % d'alumnes de 6è han superat l'àrea de medi natural a les CCBB. 
3. S'ha fet el recull de recursos TIC/TAC utilitzats en els projectes( mínim 1 per unitat). 
4. S'han realitzat el % de les sessions programades de treball cooperatiu. 
5. S'ha fet el recull dels projectes realitzats.  

Propostes de millora 1. Realitzar un claustre pedagògic per analitzar els projectes treballats i aprendre uns dels altres. 

2. Treballar l'àrea de medi natural i social mitjançant la metodologia dels projectes.  
 
 

 
 

Fitxa de seguiment de l'objectiu 
 

1.2.1.1 Identificar, analitzar i millorar les necessitats de l'alumne en les activitats de lectura des de   

 
anual: 

   les diferents àrees i seguint el model lector.  
        

 Actuacions  Temporització  Responsables  Indicadors Metodologia/Comentaris 
         

 1. Realitzar un anàlisi del  Setembre  Grup impulsor  % d'alumnes de 1r a 6è que Seguiment setmanal Pla Lector. 
 nivell lector dels alumnes.      experimenten una millora qualitativa de  

       l'habilitat lectora.  
         

 2. Realitzar un anàlisi de la  Setembre  Grup impulsor   % d'alumnes de 1r a 6è que  
 comprensió lectora dels      experimenten una millora de la dimensió  

 alumnes.      de comprensió lectora.  
         

 3. Fer dues reunions  Tot el curs  Grup impulsor  Percentatge de reunions intercicle pel  
 intercicles (Infantil+ CI i      seguiment dels acords ILEC realitzades.  

 CM+CS) al llarg del curs per      Mínim %.  

 a dur a terme correctament el        

 seguiment dels acords        

 consensuats.        
         

 4. Informació a les famílies  Octubre  Equip directiu  Contingut de les reunions d'inici de curs,  
 del tractament de la lectura al    Tutores  amb la incorporació del tractament al  

 centre, a les reunions d'inici      centre de la lectura ( P3-6è).  

 de curs.        
         

 5. Recomanar lectures a la  Abril  Equip docent  Nombre de recomanacions de lectures al  
 web del centre per Sant Jordi.      web del centre. Mínim dues al llarg del  

       curs ( Nadal i Sant Jordi).  
         

 6. Incloure als informes  Trimestral  Tutores  Informes d'avaluació amb l'ítem L'observació serà personalitzada, per tal 
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d'avaluació , un comentari 
     

corresponent ( 1r-6è). d'ajudar en l'evolució de l'alumne. 
 

       

 sobre l'aprenentatge de la         

 lectura.         
         

 7. Realitzar una visita per  Tot el curs Cap d'estudis  Nombre de visites realitzades. Mínim una   
 curs i nivell a la Biblioteca    Coordinadores  per nivell al llarg del curs.   

 Municipal i facilitar la creació         

 del carnet de soci.         
         

 8.Introduir les observacions  Tot el curs Equip directiu  Nombre d'observacions realitzades. Mínim Aquestes observacions s'entendran com  
 d'aula per part dels mestres    Tutores  2 per cicle al llarg del curs. una oportunitat de veure com treballen els  
 companys.       companys i tindran un objectiu  

        constructiu.  
          

 Valoracions  1. El % dels alumnes de 1r a 6è ha millorat el seu nivell de lectura i de la dimensió de comprensió lectora.  

   2. S'han realitzat les reunions intercicles planificades.   

   3. S'ha informat a les famílies del tractament de la lectura a les reunions de nivell i via informes.  

   4. S'han fet recomanacions de lectures per Nadal i Sant Jordi.   

   5. Als informes trimestrals s'ha informat de l'aprenentatge de la lectura.   

   6. De P3 a 6è han fet una visita al a biblioteca municipal.   

   7. Han mancat algunes observacions d'aula dels mestres.   
 

Propostes de millora 
 

1. Continuar portant a terme totes les actuacions que contribueixen al a millora de la comprensió lectora dels nostres alumnes. 
 

   

   2. Desenvolupar el treball dels tallers de lectura acordats per cada nivell i del repàs de les estratègies que els alumnes hagin  

   treballat el curs anterior.     

        
 Fitxa de seguiment de l'objectiu 1.2.1.2 Incorporar l'ensenyament de les estratègies de comprensió en les activitats de lectura.  

 anual:         

 Actuacions  Temporització Responsables  Indicadors Metodologia/Comentaris  
          

 1. Seqüenciar les estratègies  Setembre Grup impulsor  Programació estratègies comprensió Cada nivell tindrà assignada una  
 de comprensió lectora a cada    Equip docent  lectora. estratègia de comprensió lectora. Això no  

 nivell ( P3-6è). Configurar       vol dir que no en pugui treballar d'altres,  

 línia metodològica la       però sí que s'aprofundirà més en la que  

 dimensió de la comprensió       estigui seqüenciada.  

 lectora.         
         

 2. Dur a terme els Tallers de  2n trimestre Tutores i mestres  Percentatge de sessions programades.   
 Lectura a tota la primària.    de reforç  Mínim %.   
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2. Fer un recull dels textos 
 

Juny 
 

Cap d'estudis Recull de textos. 
 

    

 treballats mitjançant        

 estratègies lectores.        
        

 3. Ús dels textos acordats per  Tot el curs  Tutores i mestres Percentatge de textos treballats. Mínim A les graelles de seguiment ja s'han afegit 
 fer l'avaluació de la fluïdesa     de reforç %. els ítems de precisió i prosòdia. 
 lectora.        
        

 4.Fer una activitat de  Al llarg del curs  Tutores i mestres Recull dels textos treballats. Aquest curs el Projecte Transversal gira 
 comprensió lectora amb un     de reforç  entorn a pintors/es famosos i un pintor 
 text relacionat amb el       autòcton de Llinars. 
 Projecte Transversal de        

 centre, mitjançant textos        

 multimodals.        
        

 5. Fer les activitats de textos  Tot el curs  Tutores i mestres de Percentatge de textos multimodals  
 multimodals (imatge, àudio,     reforç treballats. Mínim % dels que consten als  

 audiovisual,...) proposades      quaderns.  

 als quadernets Baula.        
        

 6. Compartir els criteris per  Tot el curs  Grup impulsor Lectura del document per part de tot el  
 analitzar la complexitat d'un      claustre.  

 text.        
         

 Valoracions  1. S'han seqüenciat els tallers de lectura de P3 a 6è i s'ha elaborat el material necessari. 
   2. S'han realitzat el % de les sessions programades.  

   3. S'ha fet un recull de tots els textos treballats segons les estratègies lectores, que s'anirà ampliant en cursos posteriors. 
   4. S'ha treballat una comprensió lectora que feia referència al projecte transversal.  

   5. S'han realitzat el % dels textos multimodals del quadern i d'alguna altra font.  

   6. L'equip docent ha fet la lectura del document.  
         

 Propostes de millora  1. Desenvolupar el treball dels tallers de lectura acordats per cada nivell i del repàs de les estratègies que els alumnes hagin 
   

treballat el curs anterior. 
  

     

   2. Ampliar el recull de textos aptes pel treball de cada estratègia lectora.  

   3. Donar a conèixer a tot l'equip docent aquest recull de textos.  

       
 Fitxa de seguiment de l'objectiu  1.2.1.3 Avaluar el procés d'adquisició de la lectura i la intervenció didàctica d'E. Infantil i CI ( a partir 
 

anual: 
    del taller AIL-5).   

        

 Actuacions  Temporització  Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
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 1. Treballar les activitats  Tot el curs Tutores EI  Graella de seguiment.   
 autònomes d'autoregulació         

 de la lectura acordades.         
         

 2. Ús dels textos acordats per  Tot el curs Tutores EI  Percentatge de textos treballats. Mínim   
 fer l'avaluació de la fluïdesa      %.   

 lectora.         
         

 3. Ús de les graelles  Tot el curs Tutores EI  Graelles complimentades.   
 elaborades per fer el         

 seguiment de l'avaluació de         

 la fluïdesa lectora.         
         

 4.Ús dels elements màgics  Tot el curs Tutores EI i CI  Utilització d'aquests elements.   
 acordats per a introduir les         

 activitats de comprensió .         
         

 5. Recomanar lectures a la  Abril Tutores EI  Web del centre.   
 web del centre per Sant Jordi.         
          

 Valoracions  1. S'ha realitzat la graella de seguiment.    

   2. Els textos acordats per l'avaluació de la fluïdesa lectora es troben apropiats.  

   3. Les graelles han estat útils per fer el seguiment. CI proposa no fer-les per cada text.  

   4. Els elements màgics per introduir els contes a EI han estat motivadors.  

   5. S'han recomanat llibres mitjançant la web del centre.   
Propostes de millora 1. Sistematitzar dins l'horari la franja setmanal per a dur a terme l'escolta estructurada. 

2. CI proposa no fer les graelles pel seguiment de la fluïdesa lectora per cada text, fer-ho més espaiat. 
3. Dotar a EIi i CI dels contes necessaris per a poder dur a terme l'escolta estructurada. 

 
 
         

 Fitxa de seguiment de l'objectiu  1.3.1.1 Participar a nivell de claustre, en la formació d'ILEC III i altres formacions de zona. 

 anual:        

         

 Actuacions  Temporització  Responsables  Indicadors Metodologia/Comentaris 
 1. Participar en la formació de  Tot el curs  Equip directiu  % de mestres que realitzen la formació.  
 centre d'ILEC III.        
         

 2. Participar en la formació de  1r trimestre  Equip directiu  Participació de dues mestres.  

 zona de Robòtica.        
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3. Assistir al seminari de 
 

Tot el curs 
 

Directora Cap 
 

Participació de la directora i la cap 
 

     

 directors.     d'estudis  d'estudis al seminari.  
          

 4. Assistir al seminari de  Tot el curs  Cap d'estudis  Participació de la cap d'estudis a la  
 primària-secundària.       coordinació.  
          

 5. Participar en la formació de  Tot el curs  Tutores P5 i 2n EP  Participació de la mestra de música i les  
 Fem Dansa.       tutores de P5 i 2n a la formació.  
          

 6. Participar en la formació de  Tot el curs  Mestra música  Participació de la mestra de música i dels  
 Cantània.       alumnes de 5è d'EP.  
          

 7. Participar en el Seminari  Tot el curs  Mestra EE  Participació de la mestra d'EE.  
 de formació en xarxa de         

 professionals que fan suport         

 a la inclusió.         
          

 8. Participar en el Seminari  Tot el curs  Coordinadora  Participació de la coordinadora  
 de coordinació tecnològica de     informàtica  d'informàtica.  

 l'aprenentatge i coneixement.         
          

 Valoracions  1. Tot l'equip docent a excepció de 3 mestres, han realitzat la formació.  

    2. La formació ha estat força repetitiva pels mestres que ja l'havien fet el curs anterior. 
    3. Hem assistit al % de les sessions del seminari de directors.  

    4. Hem assistit al % de les sessions del seminari de primària-secundària.  

    5. S'ha realitzat la formació de Fem Dansa, Cantània, Inclusió, TAC i Xarxa de CCBB. 
          

 Propostes de millora  1. Continuar realitzant les formacions necessàries per l'actualització de coneixements de tot l'equip docent. 

    2. Aplicar les novetats metodològiques que puguin ser-nos útils per avançar i millorar. 

         
  Fitxa de seguiment de l'objectiu  1.3.1.2 Formar part del Pla pilot d'extensió de la Xarxa de Competències Bàsiques. 

  anual:         

 Actuacions  Temporització  Responsables  Indicadors Metodologia/Comentaris 
           

 1. Crear un grup impulsor per  Setembre  Equip directiu  Grup impulsor.  
 a la formació de Xarxa de         

 Competències.         
          

 2. Assistir a la formació de X.  Tot el curs  Grup impulsor  % sessions realitzades.  
 Competències.         
          

 3. Informar al claustre de la  Tot el curs  Grup impulsor  Nombre de sessions informatives Es farà un claustre pedagògic després de 
 formació rebuda.       realitzades. cada sessió de formació. 
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4. Transferir a l'aula els 
 

Tot el curs 
 

Equip docent 
 

Modificació metodològica a les 
 

     

 coneixements adquirits.       programacions.  
          

          
 Valoracions  1. El grup impulsor ha estat format per la coordinadora de primària i la directora.  

   2. S'ha assistit al % de les sessions de la formació.  

   3. Hem assistit al % de les sessions de la formació.  

   4. La informació rebuda a la formació de XCCBB s'ha transferit a la resta de l'equip docent. 
 

Propostes de millora 
 

1. Esperem que la formació ens doni informació acurada sobre l'avaluació dels projectes.   

   2. Poder rebre pautes metodològiques útils per a incorporar al a metodologia basada en projectes. 

        
 Fitxa de seguiment de l'objectiu  1.3.1.3 Realitzar claustres pedagògics trimestrals de matemàtiques per anar configurant línia 
 

anual: 
    metodològica    

         

 Actuacions  Temporització  Responsables  Indicadors Metodologia/Comentaris 
          

 1. Dur a terme dos claustres  Tot el curs  Equip directiu  Nombre de claustres pedagògics de  
 pedagògics de matemàtiques       matemàtiques portats a terme. Mínim de 5.  
 per trimestre.         
         

 2. Recollir els acords  Tot el curs  Equip directiu  Nombre d'acords consensuats.  
 metodològics per aplicar el     Coordinadores    

 curs vinent.         
       

       
 Valoracions  1. No s'han realitzat, s'han dedicat a treballar el material de l'Ateneu sobre les dimensions matemàtiques. 
          
     

 Propostes de millora  1. Dur a terme els claustres pedagògics matemàtics necessaris, relacionats amb la formació que rebrem sobre les 
   matemàtiques competencials.    

   2. A inici de curs es farà el calendari dels claustres pedagògics necessaris.  

       
 Fitxa de seguiment de l'objectiu  1.3.1.4 SEZ: Assessorar, donar suport i fer el seguiment de la formació permanent del professorat 

 anual:         

 Actuacions  Temporització  Responsables  Indicadors Metodologia/Comentaris 
          

 1. Seguiment de la  Tot el curs  CRP  S’han realitzat el % de les formacions  

 participació en les activitats       programades. -El CRP ha comunicat a la  
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de formació de zona. 
      

direcció del centre el resultat global de la 
  

         

        valoració de les formacions.-   
          

 2. Participació en el Concurs  2n i 3r trim.  Equip directiu CRP  Participació.   
 Escolar de Lectura en Veu          

 Alta.          
          

 3. Participació en els Jocs  3r trim.  Equip directiu CRP  Participació.   
 Florals de Catalunya.          
          

 4. Assessorar sobre la  1r trim.  CRP  Assessorament rebut.   
 formació de Xarxa de          

 Competències.          
           

           
 Valoracions  1. S'han fet totes les formacions acordades.   

   2. Hem participat al Certamen de Lectura en Veu Alta i als Jocs Florals de Catalunya on hem quedat finalistes de Catalunya.  
 

Propostes de millora 
 

1. Continuar rebent l'assessorament del CRP. 
  

    

   2. Participar en aquells certàmens que es creguin motivadors per l'alumnat i que contribueixin a la millora del seu  

   aprenentatge.       

         
 Fitxa de seguiment de l'objectiu  1.3.1.5 Assessorar l 'equip docent sobre les les noves ordres d'educació ( avaluació,  

 
anual: 

    competències,...)     
          

 Actuacions  Temporització  Responsables  Indicadors Metodologia/Comentaris  
           

 1. Realitzar reunions  Tot el curs  Equip directiu  Nombre de sessions informatives   
 informatives i de treball amb       realitzades.   

 tot l'equip docent, per a          

 informar-lo de les novetats          

 educatives.          
          

 2. Seguiment i/o modificació  Tot el curs  Equip directiu  Document elaborat segons innovacions.   
 del nou model d'informe     Coordinadores     

 d'avaluació.          
        

           
 Valoracions  1. S'han portat a terme tantes reunions informatives com ha calgut.   

   2. Els informes del centre han estat elaborats seguint les directrius del departament.   
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 Propostes de millora  1. S'inclourà als informes l'apartat per valorar les conferències i algun aspecte actitudinal que es troba a faltar. 

   2. L'equip directiu vetllarà per a que el claustre tingui coneixement de totes les novetats educatives. 

        
 Fitxa de seguiment de l'objectiu  1.4.1.1 Adequar els recursos humans i materials a les necessitats dels grups i alumnes amb més 
 

anual: 
    necessitats.    

         

 Actuacions  Temporització  Responsables  Indicadors Metodologia/Comentaris 
          

 1. Dotar al CS del nombre  Tot el curs  Equip directiu  % d'alumnes que reben algun tipus de  
 màxim de sessions amb       reforç que milloren el seus resultats en les  

 reforç o desdoblaments,       proves finals de català i matemàtiques.  

 degut a les seves necessitats         

 d'aprenentatge.         
         

 2. Elaborar material didàctic  Tot el curs  Tutores  Recull del material elaborat.  
 adequat a les necessitats         

 dels alumnes amb dificultats         

 d'aprenentatge.         
         

 3. Elaborar material  Tot el curs  Tutores  Recull del material elaborat.  
 d'aprofundiment pels alumnes         

 d'AACC.         
         

 4. Adequar els deures i els  Tot el curs  Tutores  Recull de les adaptacions realitzades.  
 controls als alumnes amb         

 dificultats o facilitat pels         

 aprenentatges.         
       

          
 Valoracions  1. El % dels alumnes que ha rebut reforç, sobretot mitjançant els desdoblaments de les àrees instrumentals, han millorat el 
   

seu rendiment. 
     

        

   2. S'ha recollit el material elaborat per a dur a terme el treball personalitzat dels alumnes amb dificultats d'aprenentatge. 
   3. S'ha recollit el material elaborat per a dur a terme el treball personalitzat dels alumnes amb AACC. 

   4. S'ha fet el recull de les adaptacions realitzades.  
 

Propostes de millora 
 

1. Continuar afavorint l'accés a l'aprenentatge de tot l'alumnat. 
 

   

   2. Dotar de més reforços i/o desdoblaments a aquells nivells que tinguin alumnes amb més necessitats. 
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 Fitxa de seguiment de l'objectiu  1.4.1.2 Implementar protocols d'actuació de TDAH, AACC i TDA.  

 anual:          

 Actuacions  Temporització  Responsables  Indicadors Metodologia/Comentaris  
           

 1. Seguir els protocols  Tot el curs  Tutores i mestres  El centre ha aplicat els protocols   
 d'actuació establerts pels     de reforç EAP  d'actuació.   

 alumnes amb TDAH, AACC i          

 TDA.          
          

 2. Revisar aquests protocols  Tot el curs  Tutores EAP  El centre ha fet el seguiment de les   
 al llarg del curs i modificar-       actuacions realitzades.   

 los, si s'escau.          
        

 Valoracions  1. S'han seguit els protocols d'actuació. És útil coneixe'ls. Se n'ha fet el seguiment.   
           
      

 Propostes de millora  1. Aplicar els protocols d'actuació facilitats per l'EAP amb aquells alumnes que ho requereixin.  
           

         
 Fitxa de seguiment de l'objectiu  1.4.1.3 EAP : Assessorament, acompanyament i orientació a les famílies de l'alumnat amb NESE i  

 
anual: 

    NEE, creant espais de trobada periòdica   
          

 Actuacions  Temporització  Responsables  Indicadors Metodologia/Comentaris  
           

 1. Realitzar reunions  tot el curs  E. directiu EAP  Nombre d'assessoraments a famílies   
 conjuntes entre EAP, centre i       realitzats ( els que siguin necessaris).   

 famílies d'alumnes NEE.          
          

 2. Realitzar reunions amb  Tot el curs  E. directiu EAP  Nombre de reunions portades a terme.   
 professionals externs (          

 psicòlegs, CSMIJ, CDIAP,...).          
        

 Valoracions  1. S'han fet totes les reunions conjuntes ( EAP, centre- família) necessàries.   

   2. S'han fet totes les reunions conjuntes amb CDIAP, CSMIJ, psicòlegs externs,... necessàries.  
      

 Propostes de millora  1. La direcció facilitarà totes les reunions conjuntes amb professionals externs que ajudin a orientar a les famílies i als  

   mateixos professionals del centre.     

   2. Crear una carpeta a la P amb tots els protocols i fulls de derivació nous.   
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 Fitxa de seguiment de l'objectiu  1.5.1.1 Promoure l'ús del Moodle al C. superior.   

 anual:         

 Actuacions  Temporització  Responsables  Indicadors Metodologia/Comentaris  
          

 1. Realitzar una activitat amb  Tot el curs  Coordinadora  -Percentatge de les sessions   
 Moodle per trimestre, al    d'informàtica  programades. Mínim %. -Nombre   

 Superior.      d'activitats realitzades utilitzant el Moodle   

       al CS. Mínim dues per nivell.   
          

 2. Incloure aquestes activitats  Tot el curs  Coordinadora  Programació d'àrea.   
 dins la programació d'àrea i    d'informàtica     

 deixar-les establer-tes com a         

 línia d'escola.         
        

          
 Valoracions  1. S'han realitzat totes les activitats programades.   
          
     

 Propostes de millora  1. Actualitzar les activitats i penjar algun contingut relacionat amb les activitats, a l'aula virtual del nivell.  
          

     
 Fitxa de seguiment de l'objectiu  1.5.1.2 Afavorir el coneixement del projecte educatiu de llenguatge de programació Scratch al C.  

 
anual: 

   Superior.     
         

 Actuacions  Temporització  Responsables  Indicadors Metodologia/Comentaris  
          

 1. . Fer la programació dels  Setembre  Mestres robòtica  Programació elaborada.   
 continguts a treballar         

 referents a Scratch         
          

 2. Treballar el programa  Tot el curs  Mestres robòtica  -Percentatge de sessions programades.   
 Scratch a 5è d'EP, com a pas      Mínim % . - % dels alumnes de 5è   

 previ a la programació de      d'EP que assoleixen els objectius mínims   

 robots.      establerts.   
        

          
 Valoracions  1. S'ha elaborat la programació d'Scratch. 2. El % dels alumnes de 5è d'EP han assolit els objectius fixats.  
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 Propostes de millora 1. Incloure a la programació Scratch, algunes activitats code.org.  
        

       
 Fitxa de seguiment de l'objectiu  1.5.1.3 Afavorir l'aprenentatge de la Robòtica potenciant el desenvolupament d' habilitats i 
 

anual: 
  competències en els alumnes  

       

 Actuacions Temporització  Responsables  Indicadors Metodologia/Comentaris 
        

 1. Participar com a mínim dos 1r trimestre  Mestres robòtica  Percentatge d'assistència a les sessions  
 mestres del centre en la     de la formació. Mínim %.  

 formació de robòtica ofertada       

 pel CRP.       
        

 2. Transferir a l'alumnat de 6è Tot el curs  Mestres robòtica  % dels alumnes de 6è d'EP que  
 d'EP els coneixements de     assoleixen els coneixements bàsics de  

 robòtica adquirits en la     robòtica.  

 formació.       
        

 3. Participar a la trobada de Juny  Mestres robòtica  Assistència a la trobada.  
 Robotseny.       
        

 4. Realitzar el projecte de 2n trimestre  Mestra medi 6è EP  Projecte elaborat.  
 medi per a participar a la Fira       

 Científica del Robotseny.       
      

 Valoracions 1. S'ha assistit al % de les sessions de la formació.  

  2. El % dels alumnes de 6è d'EP han assolit els objectius fixats de robòtica.  

  3. S'ha participat al Robotseny, guanyant el primer premi de primària de Rubikub.  

  4. El projecte elaborat per participar a la fira científica ha estat sobre el Ball de Gitanes del Baix Montseny. 
   

 Propostes de millora 1.Treballar la robòtica de P-4 a 6è EP. A EI i CI mitjançant les Bees. al CM amb robots lego WeDo i al CS amb robots 
  Mindstorms.      

  2. Incloure una sessió quinzenal de robòtica per cada nivell.  

    
 Fitxa de seguiment de l'objectiu  1.5.1.4 Augmentar l'ús de les PDI pel treball per projectes de medi natural i social. 

 anual:       

 Actuacions Temporització  Responsables  Indicadors Metodologia/Comentaris 
        

 1. Dotar les tres aules on Juliol-Setembre  Equip directiu  Dotació d'aula.  

 manca PDI, d'aquesta.       
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2. Ús dels recursos que 
 

Tot el curs Equip docent Nombre de recursos emprats mitjançant 
 

   

 ofereixen les PDI a l'àrea de     les PDI a l'àrea de medi social i natural (  

 medi natural i social.     1r-6è). Mínim 1 per cada unitat temàtica.  
       

 3. Afegir a les programacions  Tot el curs Equip docent Programacions elaborades.  
 de medi els recursos emprats       

 per cada unitat temàtica       

 treballada.       
        

        
 Valoracions  1. Totes les aules de P3 a 6è tenen PDI. 
   2. La PDI s'ha utilitzat en diferents àrees i amb ús freqüent. 

   3. Els recursos emprats han estat recollits dins el Pla TAC del centre. 
     

 Propostes de millora  1. Fer ús del recull de recursos per àrea i nivell del centre. 
   2. Ampliar el nombre de recursos recopilats al Pla Tac. 
        

 
 
 
 
 
 
 

 Centre: Escola Damià Mateu      Curs escolar: 2017-18  
            

 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 2.1.1.1 Afavorir la participació de Tot el curs  Equip docent  Nombre d'activitats portades a  1. Convidar les famílies a  

 participació i el les famílies en activitats     terme que afavoreixin la   participar en el projecte  

 compromís de les educatives del centre.     participació de les famílies.   transversal de centre o d'altres.  
 

famílies en el centre. 
     

Mínim 6. 
  

2.. Establir el calendari a 
 

         

          seguir per a realitzar les  

          reunions mensuals amb  

          l'AMPA.  

          3. Tornar a proposar el Cafè  
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        del Damià, agrupant cicles o 

        bé a demanda de les famílies. 

         
 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 2.1.1.2 Planificar actuacions que Tot el curs Equip docent  Nombre d'actuacions  1. Introduir noves dinàmiques 
 inclusió dels alumnes afavoreixin l'accés als  Mestra EE  portades a terme que  de grup a cada nivell, per tal 
 afavorint una educació aprenentatges competencials    afavoreixin la inclusió de  d'afavorir la cohesió i 
 de qualitat. dels alumnes amb necessitats    l'alumnat. Mínim % de les  l'acceptació de tots els 

  educatives.    proposades.  alumnes. 
        2. Buscar estratègies per a 
        facilitar l'aprenentatge de tot 
        l'alumnat, especialment el que 

        presenta més dificultats. 
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Centre: Escola Damià Mateu 
  

Curs escolar: 2017-18    
      

 Objectiu 2: Cohesió social   

      
 Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.1.1.1 Afavorir la participació de les famílies en activitats educatives del centre. 
      

      

 Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
      

 1. Convidar les famílies a fer alguna Tot el curs Tutores Nombre de xerrades  
 xerrada sobre els seus oficis o   realitzades . Mínim 6.  

 aficions.     
      

 2. Realitzar una conferència sobre l'art Al llarg del curs Equip directiu Treball realitzat pels alumnes La realitzarà el pintor llinasenc que dona 
 de pintar ( Projecte Transversal), per  Coordinadores arrel de la conferència. nom a la classe de 2n. 
 part d'un pintor/a familiar d'algun     

 alumne.     
      

 3. Unificar la festa de comiat dels Juny Equip directiu Festa realitzada conjuntament.  
 alumnes de 6è d'EP: escola+AMPA.     
      

 4. Dur a terme reunions mensuals amb Tot el curs Equip directiu Nombre de reunions  
 un/a representant de l'AMPA.   periòdiques realitzades. Mínim  

    7.  
      

 5. Convidar al "Cafè del Damià" a les Al llarg del curs Equip directiu Percentatge de participació de  
 famílies de cada cicle.   les famílies. Mínim 12 per  

    trobada.  
      

 Valoracions Les famílies han participat en :   
  

- Més de 6 activitats al llarg del curs: berenar de tardor, festival de Nadal, comissió Fem pati, Carnestoltes, Sant   

  Jordi, conferències, fi de curs,...   

  - Han vingut a fer alguna conferència a CI sobre els oficis.  

  -S'han realitzat conferències lligades amb el Projecte Transversal del centre, per part dels pintors locals . 
  -Algun mes no s'ha pogut fer la reunió amb l'AMPA.  

  -El Cafè del Damià s'ha postposat al proper curs.  
 

Propostes de millora 1. Convidar les famílies a participar en el projecte transversal de centre. 
 

  

  2.. Establir el calendari a seguir per a realitzar les reunions mensuals amb l'AMPA. 

  3. Tornar a proposar el Cafè del Damià, agrupant cicles o bé a demanda de les famílies. 
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Fitxa de seguiment de l'objectiu anual: 2.1.1.2 Planificar actuacions que afavoreixin l'accés als aprenentatges competencials dels  

    alumnes amb necessitats educatives  

 Actuacions  Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
       

 1. Difondre entre el claustre els  1r trimestre Mestra EE EAP Nombre d'actuacions portades Es farà un seguiment exhaustiu d'aquests 
 protocols a seguir amb alumnes de risc    a terme per ajudar als alumnes alumnes i es treballarà amb el grup-classe. 
 de marginació.    amb risc de marginació.  
       

 2. Personalitzar l’aprenentatge perquè  Tot el curs Equip docent Material adaptat elaborat.  
 cada alumne pugui desenvolupar al      

 màxim les seves potencialitats.      
       

 3. Preparar activitats on l'alumne sigui  Tot el curs Equip docent Material preparat elaborat.  
 el protagonista del seu propi      

 aprenentatge.      
       

 4. Dur a terme activitats grupals per a  Tot el curs Equip docent Nombre d'activitats  
 afavorir la cohesió del grup i    realitzades. Mínim 6 per nivell  

 l'acceptació de les diferències.    ( 1r-6è).  
       

 Valoracions  1. S'ha personalitzat l'aprenentatge a aquells alumnes que ho requerien, així també com els deures i l'avaluació 
   . 2. S'han portat a terme el % de les activitats proposades.  

       
 

Propostes de millora 
 

1. Introduir noves dinàmiques de grup a cada nivell, per tal d'afavorir la cohesió i l'acceptació de tots els alumnes.   

   2. Buscar estratègies per a facilitar l'aprenentatge de tot l'alumnat, especialment el que presenta més dificultats. 

       
        
 

 


